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“The real joy of life is to work for a great purpose, to understand it and put all the strength and
energy of the integrated personality into it. If there be delay in the realisation of our goal, what
does it matter? Let our steps be in the right direction”



����

ேந�� அவ�கைள எ� �ழ�ைத�ப�வ��� ெபா����ட� ஒ���
கா��யதாக எ� ெப�ேறா�க� ����ளன�. ேந� ���� �க� �ைறவான
��தேல எ��ட� இ��� வ�த�. என� தா�வ� பா�டனா� ேந� ����
அ�வ�ேபா� ஏேத�� ெப�ைமயாக ெசா���ெகா����பா�.
ப����ட நா�க�� ேந� த� மகளான இ��ரா��� எ��ய க�த�கைள
ப��ததாக �ைன�. ஓ � அளேகச� ெமா�ெபய��� ��தக� உலக
ச���ர� ஒ�ைற�� ப��த �ைன�. எ��� உ�ேபாக��ைல.
����ெகா��� ஆ�றேலா ெபா�ைமேயா ெபா��ேபா அ�வய��
இ��க��ைல.

ேந� மைற�தா� எ��ற ெச�� வாெனா��� ம�ய� ேக�ட�ட� எ�
பா�டனா� ���ைசயான�� ���ப�தா� கவைலயைட�த�� �ைன��
���ற�. அ�ேபா� என�� 8 வய���கலா�. கா��ரைச ெகா�டா�ய
அத�� ேத�த�� ேவைல ெச�த, க�க� ேபா�றவ�க� ����� வ�த
���ப �ழ� இ��தா�� எ��ட� ப�� க��� நா�க�� ேந� உ�
�ைழய��ைல. �� வய�� அெம��க� �ேபா��ட�, �ேதச���ர�
வ�தன. ��ன� இ��ய� எ���ர�, இ���� � ேக ெர�� என வா���
இ��த�. �ர� �ைட�த�.

சலப�ரா�� ேந� �ட ெப�தாக உ��ைழய��ைல. ேவைல��
வ�த�ட� ேதாழ� ேக எ� ேக (ேக எ� ���ண����) மா���ய
��தக�கைள அ��க�ப���னா�. 40 ஆ��க��� ேமலாக மா���
உட�தா� ��த�ட��- ��த� அ��� க����� தைலவ�க�
ெசா�னைவ எ��யைவக�ட�� அத�� அ�பா�ப��� ��ட பயண�.

ேதாழ� ெஜக� அ�வ�ேபா� பார��ட� ேந�- கா�� ப�� உைர��
ெதா��� ெச�வா�. ஒ��க��� எ��வா�. அ�ேபா�� ேந� ெப�தாக
வர��ைல. �� � க க��� �லக�ைத ேபரா��ய� ராமசா� என��
�ற���ட� ெச�தா�. ஏராள ஆ��ேபா�� ெவ���க�, க����� க��
வரலா�� ஆவண ெதா���க� �ைட�க�ெப�றன. ��வா�� வ ேசா
ஆ�க� ப�� �லக�ைத �லவ� அ பா பாைலய� �ற�� ��டா�.

��வா�� மாவ�ட �லக��� �த� 7 patronsக�� ேபரா��ய�
�ைற�ட� நா�� இ��ேத�. � 1000 ெச���யதா� இ�த ம�யாைத.
அ�� ெரபர�� ��கைள�� த�� உத�ன�. � � எ� மாவ�ட அ�வலக
�லக� என�� எ�ேபா�� �ற�ேத இ��த�. த�ைச�� � � அ�
�லக��� ஏராள ��க� – ஆனா� பராம����� இ��தன. அ���



என�� �ல வார�க� வ�� ��கைள எ���� ெச�ல அ�ம� இ��த�.
ப�க��� இ��த வ���தைலவ� ர�ப�யா� இல��ய வாசைன �ைட�த�.
ேந� அ�ேபா�� வர��ைல. �ரா�ட கழக ெவ���க�, அ�ேப�கா�
எ����க� பழ�கமா�ன.

இ��ய வரலா� ���� ேசா�ய� அ�ஞ�க� , ேந���� ��� ப��
ஆ�யைவ �ல� ேந��� ேசாச�ச� அசல�ல எ��ற ��தேல இ���
வ�த�. ேசாச���க�, எ� எ� ரா� எ����க� ெச�ற அள� �ட ேந�
வர��ைல. 40 ஆ��க� இைடெவ��� ெதாட���� அ�வ�ேபா��
வா��ய ஏராள ப���ைகக� வ�ேய �ட ேந� ெப�தாக எ��ட�
வர��ைல.

பா ஜ க�� வா�பா� ஆ���கால��� அ�க ெதா��ச�க� ப�களா�
��தக�ப��ேப �ட �ைறவாக இ��க��ைல. ேமா� ஆ����
வ�த��ன� கா��- ேந�- தா��- ேசாச���க�, என� மா���ய
பழ�க��ட� ��தலாக ேதைவ�ப�வைத உணர���த�. ேநர��
அத�கான வைக�� �ைட�க�ெப�ற�.

இ����வா����� மா�ப�ட இ�� அர�ய� தைலவ�க� பலைர
ப��க ���த�. இ����வா எ����கைள�� ப��க ேந��த�. �ல
தைலவ�க� ���� ந�ன ��தைன�� இ��ய� ப��க�க� எ�ப��
எ��� பா��க�� ���த�. கா�� ��ேநர வா������யவரானா�. அவ�
����� கா��ைய� க��ண�த� எ�ப�� எ��� பா��க வா���
�ைட�த�. இ��ய க����� தைலவ�க�- எ� எ� ரா� உ�பட �ல�
���� எ�த ���த�. பக���- ரா��� ����� ��ெவ���க�
ெவ��ட ேநர� உத�ய�. ெஹக�, ப���, மா���, எ�ெக�� ����
த��வாசக�க��� �ல தகவ�கைள ெகா�� ேச��க ���த�.

ேந� ம��� எ��ட� ெம�வாகேவ உைரயா��ெகா�����றா�. இ
எ� எ� ம��� �ர��க�� எ��ய ேந� �ட என�� ெம�வாகேவ
நக��த� . ேந� �ற�க��� அர�யைல இ����வா அர�ய� ெப�தா��
ெகா������ �ழ�� ேந� ���த க�ற�க� ெம�வாகேவ என��
இ��� வ�வ� ��ற�ண�����ய ஒ�ேற.

அ��தவ�ைற ெகா�சமாவ� எ�� ைவ�கேவ��� எ��ற
வைக�ேலேய என� எ����க� எனலா�. ப��த�ட� அைவ
பரவச�ப��தா�. தகவ�க� �ைட���. வாய��த�- ஜ�ப ேப���க��
ந���ைக��ைல. ஒேர ��த� – அவேர இவ� என எவைர�� ���வதாக
என� எ����கைள அைம���ெகா�வ��ைல. இ���ற ��தைல
ேம�ப��த உத��றதா- உ�ைம�� அ�காைம�� மனேந�ைம��
உத��றதா எ�ற வைக�� அைமவதாக ெசா�லலா�.



இ�� ேந��� மர� அ��� க��ைரக�� ெசா�ல�ப��ற�.
ேந��� நாடா�ம�ற ஜனநாயக மா��க�- ��மா��க�
ேபச�ப���றன. அ��� ேந��� ��வாக �ைற�� எைதெய�லா�
நைட�ைறயா�க �ைழ�தா�- யா��கான ��வாக� எ�ப�� அ��த�
த�தா� எ�பைத பா��க ����. ேந��� ேசாச�ச� ���த க��ைர��
��தைல�� ��னரான அவர� ேப��, ��தைல இ��யா�� �ரதமரான
��ன� அவ�� ெபா�ளாதார நைட�ைறக� ேபச�ப��ற�. அ��� இ��
இ��யா�� அர�ய� க��ெபா��- நைட�ைற கலவர
�ர�சைனயா���ள மத� ���த- ெச��ல�ச� ���த ேந���
அ���ைற ேபச�ப���ள�. ேந��� ெமா��ெகா�ைக க��ைர
இ��வைர இ�� ேபசாத மா�ல�க��� அரணாக உ�ளைத� ேப��ற�.

ேந��� ��ெதாைகக� கா��ையேபா�ேறா, அ�ேப�கா� ேபா�ேறா
ெப�தாக �வாதெவ��� அலச�பட��ைல எ��ற �ைற����ற�.
ஆ��ல ��கைள அ�க� ப��க வா����லாத த�� வாசக�க��� எ�ய
இ�க��ைரக� இ��யா�� ேந�ைமயான அர�ய� ஆ��யாள� தைலைம
எ�ற வைக�� ேந� ���� அ��க� ெச�யலா�.

29-2-2020
ஆ�.ப�டா�ராம�



����:

ேம���ய அ��� க��ைரகைள எ��ய ��ன� ேந��� ��தைல�
ேபாரா�ட ப�க��ைப ��ய அளவாவ� ெசா�லேவ��� எ�ற
�ைழ�� �த�க��ைர after thought � எ�த�ப�ட�. அ�� ேந���
�ைற வா��ைக�� த�ேய ெதா��� ெசா�ல�ப���ள�.

ேந��� ��தைல�கால வா��ைகைய ேப��ேபா� கா���ட�
அவ�����த �வாத உற�கைள�� ச�றாவ� ெசா�லேவ��� எ��ற
�ைழ�� இர�டாவ� க��ைர எ�த�ப�ட�. ேந� ���த ��
ம���ட�ல இ���தக�. ஏ� க��ைரக�� ஊடாக ேந��� மர�
இ���தக��� ஓரள��� அ��க�ப��த�ப���ள� என ெசா�லலா�.

18-5-2020
ஆ�.ப�டா�ராம�



��தைல� ேபாரா�ட��� ேந�

அலகாபா�� ேமா�லா� ேந��� மாைல�ெபா�� பல ெப�ய
ம�த�க�� உைரயாட� ெபா�தாக அைம��. ��வ� ேந�
எ���பா��பா�. �லேநர�க�� த�ைத ம��� அம���
அ�ெப�யவ�க�� வா�கைள பா���� த�டைன ேந��. 1857 �த�
�த��ர�ேபா�� பா��க�ப�ட ���ப������ வ�த ��� �பார�
அ� ேந���� ெப�� அைட�கல�.

ேபாய� ��த�, ��யா-ஜ�பா� ேபா� ேபா�றைவகைள �� வய��
ப��த ேந���� ேபாய�க� �� அ�தாப��, ஜ�பா� �� ஈ����
உ�வான�. ஜ�பா� ���த ��தக�க� த���க�ப�� ��வ� ேந�
அவ�ைற ப��தா�. ேத�ய ��தைனக� என� மன�� �ர��ன என ேந�
இைத �ைன� ���றா�. ைகக�� வா� ஏ�� இ��யா�� ��தைல��
ேபாரா�வ�ேபா� அவைர அவ� க�பைன ெச��ெகா�டா�.

தன� 15 வய�� 1905� ேந� இ��லா���� �ற�ப��றா�. ல�ட��
அவ� பா��த �த� நப� டா�ட� அ�சா�. ல�ட� ம���வமைன��
ஹ�� ச�ஜனாக அ�சா� இ��தா�. அ�சா� த�ைமைய உண��ததாக ேந�
ெசா��றா�. அவ�� அ����ற� அபாரமாக இ��ததாக��
������றா�.

ேந� ஹாேரா ப�கைல�� ேச��தா�. அவ� அ�� ப��த ��தக�க�
ெப��பா�� அர�ய� சா��தைவயாகேவ இ��தன. ேந��ட� க���தலா
சம�தான ராஜா�� மக� பர��� �� ஹாேரா�� இ��தா�. ஆனா�
சம�தான�� ம�ன� பார�ப�ய�ைத கைட����� அவ� த��ேத
இ��ததாக�� , அ�வா� இ��ப� ரா�ய உற�க��� உக�ததாக
இ��கா� என இள� ேந� ெசா��வ�தா�.

அ�வ�ேபா� ப���ைகக� த�� ெச��க� �ல� இ��யா��
நட�பைத ேந� அ��தா�. �லக� - லாலா� ைக�, ச�தா� அ���� ெச��க�
அ�ய அ�ய அவ�ட� �ள��� உண��க� எழ��வ��ன. எவ�ட� அ��
�வா��ப�?

அ��� அவ� ����� ேக����� ெச�றா�. அ�� இய�ைக
அ��யைல - ெக����- �யால�- பா�ட� ேத��ெத��தா�. அ��



�ழேலா அர�ய� வரலா� சா��� இய��ய�. ேந���� ஆர�ப���
�ழ�பேம ���ய�. ேக������ அவ��� �க�ெப�ய ஈ��ைப Meredith
Townsend எ��ய Asia and Europe த�த�. �ல�� ஆேவச� அவைர ஈ��த�.

������பவ�க�ட� ேந� ெவ��பைடயாக எைத��
�வா��பவராக இ��க��ைல. க��� �வாத �ள��� �ட ேபசாம�
அவ� த�ட�ெதாைக க��பவராக இ����ளா�. ��கால��� ேந�
ேவ��ைகயான �ர�பா�ைட ����கா��ய ப�� ஒ�ைற த�தா�. க���
கால��� ெப�� அன�க��� ேப���கைள த�த பல� இ��யா��� வ��
ICS, வ���- ��மா�களாக மா�னா�கேள த�ர, ��தைல� ேபாரா�ட���
எ�த ப�க��ைப�� ெச�ததாக ெத�ய��ைல.

ெச���தா, ��ச� ேபா�ற �ல� கா��ர� இய�க��� ப�ேக�றன�.
க����� ��� ச��ரபா�, லாலா�, ேகாகேல ேபா�றவ� வ�தன�.
����� லாலா� பரவா��ைல என ேந��ட� எ�ண� ஏ�ப�ட�. ேந�
ல�ட�� ஹ�தயாைள ச���தா�. Indian Sociologist ப���ைக�� ஆ��ய�
�யாமா� ���ணவ�மாைவ அவ� ெஜ�வா�� ச���தா�. அவ��
இ��ய இ�ல� மாணவ�கைள ஈ���� �டமாக இ��த�.

ேந���� ச�ட�ப��பா- அ� � எ� ��வாக��ைறயா எ�ற ேக��
வ�� அ�பா�� ச�ட�ப���ேக ெச�வ� என ��வான�. அவ� பா� அ�
லா ெபற இ�ன� ெட���� ேச��தா�. 1910 அய�லா�� ெச�ற ேந����
���� இய�க� அ��கமான�. ல�ட�� பா�ய� ேசாச���க�ட�
ஈ��� இ��த�.

1907 �ர� கா��ர� �ளைவ ச���த�. அ�� ேமா�லா� ப�ேக�றா�.
ெபா�வாக மாடேர� என அவ� பா��க�ப�டா�. ேந� 1912� இ��யா
�����றா�. இ��யா�� அர�ய� ேவ�ப����ட�த�. �லக� �ைற��
இ��தா�. �தவா�க� ��ேடா- மா�� �����த� என அைத����
இ��தன�. 1912 ����ம� கால��� ப���� கா��ர��� ேந�
சா�பாளராக ெச�றா�. ெப��பா�� உைரயாட�க� ஆ��ல��� நட�தன.
ேம�த���கார�க�� அைம�பாக ேந� அதைன உண��தா�. ேகாகேல ச��
உய��� அவ��� ெத�ப�டா�.

கா��ர�� இைண�த ேந� உடன�யாக ெப�� அர�ய�
நடவ��ைகக�� இற�க��ைல. ேகாகேல�� ‘ச�வ��� ஆ�
ெசாைச��’ �� ம�யாைத இ��த�. ஆனா� அவ�க�ட� அர�ய� ��ர�
இ�ைல எ�ப�� அவ� உண�வாக இ��த�. ச�ட�ப�யான ��கைள
மாணவ�க� ம��� �ைறயாக நட�� ெகா�ளேவ��� என ��வாச
சா��� ேப�ய� அவ��� அ����யாக இ��த�. இ�ப� ந�வைக�ப�ட
ேப�� ��தைலைய த�மா எ��ற ேக���� அவ�ட� எ��த�.



�த� உலக�ேபா� கால��� இ��ய பா�கா�� ச�ட�
அ���க�ப�ட �ைல�� அர�ய� எ���க� ஏ���ைல. இ����த
தைலவ�க��� ����� �� ப���ைல. ெஜ�ம� �� ப�� இ��த�.
ேந���� �ரா�� �� இ��த�. அர�ய� உண��க� ���� ����ட
�லக�� ��தைல உத�ய�. �லக�, அ��ெபச�� ேஹா���
இய�க�க� எ��தன. ேந� இர���� ெதாட��கைள
ஏ�ப����ெகா�டா�. ��வாச சா����ட� எ��பா���கைள ெகா�ட
ேந���� ஏமா�ற� ���ய�. அவ� ெந��க�க�� �ட ஏ�
ெசய�பட��ைல எ��ற ேக�� ஏ�ப�ட�.

இ��யா பா�கா�� பைட எ��ற ��� காவல� ��� ஒ�ைற
����� அ���த�. அ�� இ��ய�க��� ம�யாைத இ�ைல எ�ற
�ம�சன� இ��த�. ��ன� ேசரலா� என �ைல எ��க�ப�டேபா�
ேந��� ��ண���தா�. ஆனா� அ��ெபச�� �ைற�த�ள�ப�டா�
எ��ற ெச�� ேந���� ேகாப�ைத உ�வா��ய�. அலகாபா��
ேமா�லா�, ேத�பக�� சா��, ��தாம� , ேந� �� ’ Defence Force’ உட�
ஒ��ைழ�ப��ைல என ��ெவ��தன�.

ேந���� ேமைடேப�� ���� அ�ய� இ��த�. இ���தா�
வ�மா என ச�ேதக� இ��த�. ேமைட வா��� அலகாப�� 1915�
அவைர�ேத�வ�த�. ேப� ���த�ட� ேமைட�ேலேய சா��
��த��டா�. ேந���� ெபா��ேசைவ�� ப�ைச�ெகா�
கா�ட�ப����ட உண�� உ�வான�. அ�றாட நைட�ைற அர�ய��
ஈ�பட இய�� எ��ற ந���ைக �ற�த�.

மக�� வள���யா� ேமா�லா� �க� �ரகாசமான�. அேதேநர���
வ�க��� ��ர ��தைனக� வ�ேய ேந� ெச��றாேர எ��ற கவைல��
ேமா�லா��� ஏ�ப�ட�. ேமாசமான �ைலைமகைள பா��� அத��
ப���ேபாக��டா� எ�பைத எ����ெகா�வ�� எ�தவ�� இ�ைல
என ேந� ேபசலானா�. அ��ய ஆ�� எ���த ��ர ேபாரா�ட�க�
க�ட�படேவ��� எ�றா�.

கா���ட� ேந���கான ச���� 1916 ����ம� கால��� ல�ேனா
மாநா��� �க��த�. ெத�னா����கா�� கா���� ேபாரா�ட�கைள
ேந� அ��தவராக இ��தா�. கா�� ���யாசமாக ச���த�� ��பவராக
ேந���� ேதா��ய�. ஆனா� இ��யா��காக கா�� ���றா�-
ெவ���பாைதைய அவ� ெசா��றா� என �த�� உண��த �ல
இைளஞ�க�� ேந��� ஒ�வராக இ��தா�. சேரா�� நா�� அவ�க��
ேந�ைவ ஈ��தா�.

1916� ேந���� கமலா�ட� ��மண� ெட���� நட�த�.
அவ�க� கா���, லடா� ப���� ம���� இ��தன�.



ெரளல� ச�ட�கால��� கா���� ஒ�ெவா� அைச�� ேந����
ெப�� �ய�ைப�� ந���ைக�� உ�வா��ன. அவ� �றைர எ�ப�
ஏ�கைவ��றா� எ�பைத அ��� க�டதா� தன�� ��த� ந���ைக
உ�வானதாக ேந� ெசா��றா�. அ��தசர� கா��ர��� ேமா�லா�
தைலைம ஏ�றா�. �லக�� இ��தா�. கா��ர� கா���ட� அ�க
எ��பா��ைப ைவ����த�. கா���� ேஜ- மகா�மா��� ேஜ �ழ�க�க�
அ�க� இ��தன.

1920� ச�� க�னமான ப�க�� ேந� இற��னா�. உ�தர�ரேதச
�ராம�க��� ெச�� �வசா�கைள ச���தா�. �ைறகைள ேந�� ேக��
அ���ெகா�டா�. தன� ��ச �பாவ�ைத �வசா�க�தா� ேபா��யதாக
ேந� ெசா��றா�. தன� இ���தா�ைய ைவ���ெகா�� அவ�க�ட�
ெச�ல���மா எ�ற தய�க�� அவ��� உைடய��வ��ய�. அவ���
ேப���கைல வச�பட��ைல.. ஆனா� ஒ�ெவா� த�ம�த�ட��
ேந���யான உைரயாட� ெச��� கைல�� அவ� ேத��தா�. கா���� �ட�
எ�� த�� அவ�ட� �ைறய��வ��ய�.

அவர� உைட���ட ேம������ மா�ற� வ�த�. கா� த���� பல
�ராம�க��� நட�ேத ெச�றா�. �ல �வசா�க�� ��க�� அவ�க�
த�� உணைவ�� அவ� எ����ெகா�டா�. ம���ைச��க��
த��னா�.

கா�� ஒ��ைழயாைம என 1920� ெசா�னேபா� ஓரா��� ����ர�
என ந���ைக���னா�. அ��ைசவ��ப�ட ஒ��ைழயாைம இ��ய
�ைலைமக��� �க�ெபா��தமானதாக ேந��� க��னா�. அத�
ந�ென� சா��த ப�க�ைத அவ� �ய�� ெசா�னா�. அேத ேநர���
எ�ேபா�� அ��ைச என ேகா�பாடாக அைத தா� ஏ�க��ைல- அ��ைச
நம�� ச�யான ெகா�ைக என த��ைலைய ேந� ெத��ப���னா�.

" What I admired was moral and ethical side of our movement and of satyagraha. I did
not give an absolute allegiance to the doctrine of non violence or accept it for ever, but it
attaracted me more and more, and the belief grow upon me…it was the right policy for us."

‘Spiritualisation of politics’ எ�ப�� �ட மத�சா�� அ��பைட��
பா��காமா� இ��தா� �க உய��த ஒ�றாகேவ ேந� உண��தா�. ச�யான
���க� ேபாலேவ ச�யான உக�த வ�க� எ�ப�� ஏ��ைடய ஒ�ேற என
ேந��� க��னா�.

கா��ைய ேந� க����தனமாக ��ப��னா� என எவராவ�
க��னா� அ� தவ� எ�பைத ேந��� இ���தைன நம�� உண����.
அேதேபா� கா���� எவ�� த�ைன க��� ��ப�ற ேவ��� எ�ற
எ��பா����லாம�தா� உற�கைள ெகா����தா�.



ெவ�ஜன�க�ட� வா�வ� எ��ற உள�ய�- அவ�க�� இய��
ேந���� �ல�பட��வ��ய�. �லேநர�க�� ��ட�க�� அவ�
�ைழ��ேபா� ஏ�ப�� த�����க�- ஒ��� �ற�க� அவ���
எ��சைல�த��. கா���� ‘ெந� ஒ���’ ம��ேம ���ய�. ேந�ேவா
மனெந�- உட�ெந� இ� ஒ���க�� அவ�ய� என� க��னா�.
ேந�வா� ெவ�ஜன��ர�ட� இ��க�� ���த�. �ம�சன பா�ைவ�ட�
�ல ேநர� �ல� ��க�� ���த�. க�ைமயாக ேப����த ேநர�க���,
பழ�க வழ�க�கைள தா���ேப�யேபா�� �ட அவ�க� த�க� அ�ைப
�ைறயாமேல த�தா�க� எ�பைத ேந� ெசா��றா�.

ேமைட �ைட�தா� எ�ப� பல தைலவ�க� ச�ப�த��லாம�
�ஷயேம��லாம� ேப��றா�க� எ�பைத ேந� கவ��பா�. ஒ�த
க����ெகா�டவ�க�ட� நைக��ைவயாக அ�ப�� �வாத� இ����.
அேத ேநர��� தா� ேப�வ� ����� இ�ப��ப�ட கெம��கைள
எவராவ� ெசா���ெகா����கலா� எ��ற ����ண��� அவ�ட�
இ��த�.

1921� ேவ�� இளவரச� வ�ைகைய �ற�க��ப� எ�ற ��ைவ இ�
ேந��க�� அ��ப���ன�. இ�வ�� ைகதா�ன�. இ��ய�க��� 30
ஆ�ர� இ��ய�க� �ைற�� த�ள�ப����பா�க�. 1922 ��ரவ���
��� ஒ��ைழயாைமைய கா�� ெசள� ெசளராவா� �ல���ெகா�டதாக
அ���தா�. இள� ேந���� இ�� வ��த� ஏ�ப�ட�. எ�க���
க��ேகாப� ஏ�ப�ட�. �ைற�� இ���� எ�களா� ஏ�� ெச�ய��ைல
என ேந��� ப�� ெசா��ற�. இய�க� வ��ெப��வ��ேபா�
���ப�ெப�றைத அவரா� ஏ�க��ய��ைல. கா��ய�க�� ைகதானா�.
��ய �ர�ராம� ஒ��� �ல� உண���வய�ப�� �ைசமா� ெச�றா�
அத�� ேதச��தைல� ேபாரா�ட�ைத �����ெகா�ளேவ��மா என
ேந� ேக�� எ���னா�. இ�ப��தா� எ�றா� நம� அ��ைச ேபாரா�ட
�ைற�ேலேய ஏேதா �ைற இ���ற�. ��ப� ேகா� ம�கைள��
அ��ைச ெகா�ைக நைட�ைற ப��� ெகா��த� ��ன�தா� ��ேன�
ெச�லேவ��மா ேபா�ற க�ைமயான ேக��கைள அவ� எ���னா�.

ச��யா�ரக� எ�ற ேபாரா�ட �ைறைய த�நப�க� ேவ��மானா�
மா�றேவ ��யாத ெகா�ைகயாக ைவ����கலா�. ஆனா� அர�ய�
இய�க� அ�ப� ஒ� creed ைவ���ெகா�ள��யா� என� க���
ெத���தா�.

அ��த அவர� �ைறவாச� அ��ய���க� ப��க��� இய�க�தா�
ேந��த�. ேந� ெவ��� வ�தேநர� கா�� �ைற�� இ��தா�. ெவ�
அர�ய� ைவ�ரா� க���� �ைழ� எ�� ‘Changers’ மா�ற� ����க� -
�டா� எ�� ‘No Changers’ ேவ�பா�க�ட� நக���ெகா����த�.
இர�டாவ� ப���ன� கா���� ஆதரவாள�க�. ேமா�லா� �யரா�ய



க���� இ��தா�. ேமா�லா� த� மக� ஜவஹ� அவர� ���ப�ப�
இய�கலா� என ெத������டா�.

ேமா�லா�, தா�, ��னா ேபா�றவ�க� ச�டம�ற நடவ��ைகக�
ம��ேம வா��� எ�� �ழைல ����ெகா�ளேவ��� எ�றன�. ஆனா�
ராஜா�, �ரசா�, பேட� ஆ�ேயா� கயா மாநா��� இவ�கைள
ேதா�க��தன�. ேமா�லா�, � ஆ� தா� �யரா�ய க�� �வ��ன�.

1923 ேத�த�� ம��ய ச�டம�ற��� 48 இட�கைள� ெப��
ெப��க��யாக வ�த�. ��ய �யரா�ய க�� ேவ�பாள�களா�
ெப��தைலயான �ேர��ரநா� பான�� உ�பட பல� ேதா�க��க�ப�டன�.
��னா உ�பட �ல �ேய�ைசக� �யரா�ய க���ன�ட� அ�ேச��தன�.
ச�டம�ற� உதவா� என உ����� ����ப� அவ�க� த�க���
வ����ெகா�ட ேவைல. �ேய�ைசக� அவ�யமான அ�ச�கைள
ம���தா� எ���ேபா� எ�ற �ைல�� வ�தன�. � ஆ� தா� 1925 ப����
மாநா��� ����ஷா�ட� ஒ��ைழ�� என ேபச��வ��னா�. ேந� இ�
ப�க�� சாராம� த�����தா�.

கா��ர� ேம 25, 1923 அம��� ��ேஷா�த�தா� டா�ட�
ேத�த��� எ�ரான �ர�சார� �டா� என ேந� ஆதர�ட� ��மான�
ெகாண��தா�. No-Changers ���ன� இைத எ���தன�. �கம� அ���
ஆசா��� சமரச� ஏ�ப���ன�.

1923� ேந� அலகாபா� ���ப� ேச�மனா�றா�. அவ��� அ��
ேமாசமான அ�பவ�க� �ைட�தா�� ��வாக� எ�ப�� ‘அ ஆ’
�ைட�த� எனலா�. அலகாபா� ��சப� ேச�ம� ஆக ேந� இ��தேபா�
அர� எ�வள� ெம�தனமாக கா�ய� ஆ��வ��ற�. அர�ய� ஒ����ைற
எ�றா� தா��பா�� அரசா�க� தலம�ட ��வாக��� ���வ��ற�
எ�பைத ேந� க�டா�. ஆ��ேலய� வா��ப���� அ�கமான
���ெசல� ஆவைத�� க�ட��தா�. ேந��� ெமா��� ேக�டா� :

“Local bodies are just inefficient. Their weak point is nepotism- perspectives are all
wrong- no sense of responsibility- all pervading authoritarianism”

1924� கா��ர�� ��ேநர ஊ�ய��� ���பாக ெசயல�களாக
இ��பவ�க��� இய�க� அலவ�� தரேவ��� எ�ப� �வாதமான�.
ேந��� ெசயல�க�� ஒ�வ�. அவ� தரேவ��� எ�ற �ைல�பா�ைட
எ��தா�. ேமா�லா� த� மக� இ�வா� ெபா�������� அலவ��
ெப�வைத ���ப��ைல. ேவ� �ல ெசயல�க�� பண��� ேதைவ
இ���� வா��வ� த�ம�த மா���� இ��� என �ைன�தன�.
“என�� இ�� மா�� இ��� எ�பெத�லா� இ�ைல- ஊ�ய� ெபறலா�
அ� இ�லாம�� இய�கலா�” என ேந� த� �ைலைய ெத��ப���னா�.



க�� ��ேநர�ப�ைய எவ�டமாவ� நா� எ��பா��தா� அவ��� ��
பா�கா�ைப தரேவ��ய� அவ�ய� என ேந� க��னா�.

அ��� அவர� ைக� ���ய� ஒ��ைழயாைம ஒ�ைற பா�ைவ�ட
ெச�றேபா� �க��த�. ேந� ைக�� �ல��ட�ப�� ெத��க��
அைழ�� ெச�ல�ப�டா�. நாைய இ��� ெச�வ� ேபால�தா� இ��த�
என ேந� ெசா��றா�. அ�ப�� மா���ேர� அைர�ைற �வர�
ெகா�டவ�. அவ�கைள ���ன� ேபா� நட�� �காதாரம�ற ெச� ஒ���
அைட�தன� .

ெமளலானா �கம� அ� 1923�தைலவராக இ��தேபா� ேந�
ெசயலராக அம��த�ப�டா�. இ�வ���� கட�� ���த ச��ைச அ��க�
நைடெப��. அ� ��மான வாசக�க�� �ட இைற வாசக�கைள ெகாணர
�ய���பா�. இைறவ��� ந�� ெத���� ேப�வா�. ேந� எ���பா�.
அ� க�ைமயாக ேந�ைவ க���ெகா�வா�. ��ன� ���ேநர� க���
ேந��ட� ��க� அ��பைட�� ம�தா�மா� என ச�க��வா�.
ேந���� இைற ந���ைக இ�லா���� அவரா� கா���ட� ெச�ல
���த�. ெத��, ஒ��ைம�பாைத, ���கத�சன� ேபா�றைவதா� ரா�ய
��வாக���� உக�த மத� எ��ற பா�ைவ ச� எ�� அைவ ேந����
ெபா��தமானதாக இ����.

அ� அவ�க�ட� ேந���� ேவ� �ர�சைன ஒ��� எ��த�.
கா��ர�� தைலவ�கைள ���ப�� மகா�மா, ெமளலானா, ���,
ப��� எ�ெற�லா� ெசா�லேவ��ய��ைல எ�� ெசய�ப�டா� ேந�.
அ� அ�வா� ெச�ய��டா�- மகா�மாைவ அ�வாேற அைழ�கேவ���
என ேந���� த�� அ���னா�.

1924� ஜுஹூ கட�கைர ப���� கா�� இ��தேபா�, இ�
ேந��க�� அவைர ச���தன�. கா��ைய ச���� ����ய ேந����
ஏமா�ற� ஏ�ப�ட�. அவ� ஏ� எ��கால நடவ��ைகக� ���� ேபச
ம���றா�- ��டகால நடவ��ைக இ�ைல எ��றா� என ேக��க�
�ற�தன. கா��ேயா ம�க� ேசைவ எ�ப� ெபா�ைமயாக
ெச�ய�படேவ��ய ஒ�� எ�றா�. கா��ர�� ச�க ��ட�க���
ேந�ைவ கவன� ெச��த அ�����னா�. அேதேபா� கா��ர�
உ���ன� எ�� த�க� ����� அவ�ய� என கா�� ��யைத��
ேந�வா� ஏ�க��ய��ைல. ����� எ�� உைழ�ைப த��யாக
ைவ�கேவ��� எ�� அைத ம��� ஏ� ைவ�கேவ��� எ�ப� அவர�
ேக��யாக இ��த�.

1926� கமலா உட��ைல பா��ைப அ��� ேந� அ�ேரா�பா ெச�ல
ேந��த�. �ர�ஸ�� ப���� நட�த ஒ��க�ப�ேடா� ச�வேதச மாநா�
ஒ��� அவ� ��ரவ� 1927� கல��ெகா�டா�. ஏகா�ப��ய எ���� ��



அைம�க�ப�ட�. ச�யா� ெச�, ெராெம�� ேரால�� உட� ேந���
உ���னராக ேச��க�ப�டா�.

ேம�� நா�க�� ெதா�லாள� இய�க� ப�� �ர�ஸ�� என��
��தைல த�த�. எ�ைன க���ச� ேநா�� நக���ய�. அத� �ைறக�
எ�ப����தா�� அ� ஏகா�ப��யமாக இ��கா� என ேந� தா�
உண��தைவ� ப�� எ��னா�.

ேந� ���ப�தா� நவ�ப� 1927� மா�ேகா ெச�� அ�ேடாப�
�ர���� 10 ஆ��க� ெகா�டா�ட��� ����ன�களாக ப�ேக�றன�.
ேசா�ய� ம��� ேசாச�ச� ���� ஏ�ர�- ஜூைல 1928 மாத�க�� இ��,
ய� இ��யா�� ேந� க��ைரக� எ��னா�. ��ன� ேசா�ய� ர�யா
எ�ற ெபய�� அைவ ெவ��ட�ப�டன.

�ச�ப� 1927� இ��யா ����ய ேந� மதரா� கா��ர� அம���
ப�ேக�றா�. ��தைல ��மான� ����ெகா�ள�ப�ட� ���� ேந�
ெசா��றா�. அைத கா�� எ�வா� பா��தா� எ�ப� ப���� அவ�
ெசா��றா�. அவ�ைற கா�� ���ப��ைல எ��றா�. இ��ய ச�க�
பண�கார�க�- ப��த வ��க��ன� இ�லாத ச�கமாக மா�வத�கான
த�ண� இ��� வர��ைல என கா�� க��னா�. ேந�ேவா ��தைல
இய�க� ����தைல ம��� ேசாச�ச ேநா�க�க��காக ��கேவ���
என �ைன�தா�.

1928 ேந� ஜா�யா�� AITUC மாநா��� �த� இ�நா�க�
ப�ேக�றா�. அவ� இ�லாத �ைல�� அைம��� தைலவராக
அ�மாநா��� ேத��ெத��க�ப�டா�.

1919 ச�ட�ப� 10 ஆ��க� க��� 1929� அைமயேவ��ய ராய�
க�ஷ� 1927� ஜா� ைசம� தைலைம�� அைம�க�ப�ட�. ைசம�
க�ஷ�� இ��ய� எவ�� இ�லாைமயா� எ���� �ள��ய�.
ப��க��� இய�க� ��ரமான�. ச�டம�ற���� எ���� ��மான�
ெகா��தன�. லாலா� ெகாண��த ��மான� �வா��க�ப�� ��ரவ� 16
1928� ஏ�க�ப�ட�.

“The Assembly recommends to the Governor-General-in-Council to inform His Majesty’s
Government that the present constitution and scheme of the Statutory Commission are wholly
unacceptable to this House and that this House will therefore have nothing to do with the
Commission at any stage and in any form.”

ேம 17, 1927�ப�பா� கா��ர� அம��� �யரா�ய அர�ய� அைம��
ச�ட� ஒ�ைற எ�த ேமா�லா� ��மான� ெகாண��தா�. இைத ேந�
மதரா� அம��� வ����� ேம 1928� இத�காக அைன��க�� ��ட�
ஒ���� ஏ�பா� ெச�தன�. அர�ய� அைம�� ச�ட அ��பைடகைள



எ�த ேமா�லா� தைலைம�� க��� அைம�தன�. இ�க����� ேந�
க��� என அைழ�க�படலான�. அ�க��� த� அ��ைகைய ஆக�� 10,
1928� ெகா��த�. இ��ய�க� த�க��� தா�கேள அர�ய� அைம��
ச�ட� எ���ெகா�ள���� என �த�� ����த க���யாக இ�
பா��க�ப�ட�.

�ச�ப� 1928 க�க�தா கா��ர� அம��� ெடா��ய� அ�த��-
ப���ண ��தைல �வாத� �டாக நட�த�. ேத�பக��, ேமா�லா�,
ம�க� ��, �ரதா� ேபா�ற ��தவ�க� ெடா��ய� அ�த���காக
��றன�. ேந�, �பா� ேபா�ற இள� தைலவ�க� ����தைல எ�றன�.

1929 லா�� மாநா��� கா�� தைலவராக இ��க வ����த�ப�ட�.
ஆனா� ேந� இ��கலா� என கா�� ெத���தா�. ேமா�லா� தன� மக�
ேந� தைலவராக இ��க��� என மகா�மா�ட� ெத���த தகவ��
இ���ற�. ேந� இ� ���த ப��� தன� வ��த�ைத ெத���தா�.
சாதாரண�ைற�� ேத��ெத��க�ப����தா� ம����யாக
இ�����ேப� எ�றா�.

ஜவஹ� அ�ெபா��ைப ஏ�க ��ைமயான த�� ெப�றவ�. அவர�
�றைம, உைழ�� ஆ�யவ�ைற அ�ேவா�. அவ� ெதா�லாள�,
�வசா�க�ட� ெதாட��கைள ைவ����பவ�- அ�ேரா�பா�� அர�ய�
அ��தவ� எ��ற வைக��� அவ� நம�� ெசா�� என கா�� ேந���
ேத�ைவ பாரா�����தா�. அவ� �தானமாக�� நைட�ைற சா����
ெசய�ப�வா�. அவ�� கர�க�� நா� பா�கா�பாக இ���� என��
கா�� எ��னா�.

1929 லா�� கா��ர� வ�ெகாடா இய�க� ம��� ஒ��ைழயாைம
எ�பைத ஏ�ற�. கா�� தன� உ��வ� ��க� உ���ட 11 அ�ச�கைள
ெவ���டா�. அவ� தன� த�� யா��ைரைய மா�� 12, 1930� �வ��னா�.
79 ேப�க�ட� 241 ைம�க�, 24 நா�க� யா��ைரய�. சாதாரண ம�கைள
த�� எ��� ��தைல உ�ேவக�ைத ���ய பயணம�.

“இ�நா�� ம�க� ��ெகா���ள அ�பா�� ����கான தண��
ெகா�� இ�த யா��ைர �ற�ப���ள�. சாதாரண ம�க� ெப���
கா��யா� ஈ��க�ப���ளன�” என ேந� வ������தா�.

கா��ர� தைலவ� எ��ற வைக�� ேந� ப�ேவ� ப��க��
நடவ��ைககைள ஒ���ைண�� வ�தா�. உ�� ச�ட�ப� ேந� ைக�
ெச�ய�ப�� 6 மாத �ைற�த�டைன ெப��றா�.. ஒரா��� 60000
இ��ய�க� ைக� ெச�ய�ப�� �ைற�த�ள�ப�டன�. 29 இட�க��
��பா�� ��டா� 103 உ��க� ப�யா�ன.



1931� கா�� இ��� உட�ப��ைக ஏ�ப�ட�. அத� காரணமாக
ேபாரா�ட� ���த�ப�ட�. ேந� உட�பா��� ���� ெகா�ள��ைல.
இ��ய ��தைல எ�� ேநா�க�ைத அ� கல�கைவ����டதாக ேந�
க��னா�.

கரா�� கா��ர� அம���, பக��� ��� ெப�� ெகா�த��ைப
உ�வா��ய� . ேந� பக������ �கழ�ச� ெச�தா�. ‘The corpse of Bhagat
Singh shall stand between us and England.’ எ�ற க��ைத�� ெவ���டா�.

எ� எ� ரா� உட� ேந� ச����ேப�ய ��ன� மத �த��ர�, ேப��
ம��� எ����ைம, சா�, பா�ன�, ெகா�ைக எதைன�� தா��
ச�ட��� �� அைனவ�� சம�, மா�ல ெமா�க��� பா�கா��,
ெதா�லாள�க��� வா��ைக ஊ�ய�, ��� கால உத�,
ேவைல��ைம�� எ�ராக பா�கா�� அ�ச�க� ேபா�ற க����க���
ேந� கா��ர� ��மான�க�� அ��த� ெகா��தா� எ��ற பா�ைவ��
இ���ற�.

வ�டேமைஜ �த� மாநா��� நவ�ப� 1930� கா��ர�
ப�ேக�க��ைல. அ��த மாநா��� ���� த� வா�காள� ெதா��
அவா�� எ���� எரவாடா�� கா��ய�க� உ�ணாேநா��,
அ�ேப�க�ட� உட�பா� ேபா�ற �க��க� நட�ேத�ன.

����� அரசா�க� இ��யா��கான அர�ய� அைம�� ச�ட�
ெதாட�பாக 1933� ெவ�ைளய��ைக ஒ�ைற ெகா��த�. �த��ைறயாக
idea of a federation ெசா�ல�ப�ட�. ஜவஹ� �த�� அர�ய� அைம�� ச�ட
அெச���- அ�� �வா��� ச�ட� என� ெசா�னா�. இ�க�����
அவ��� எ� எ� ரா� ெச�வா�� இ��ததாக க��பவ�க� உ��. அவ�
அெம��கா�� அர�ய� அைம��, �ர�� �ர���� தா�க��� இைத
ெத���ததாக ெசா�பவ�க�� உ��. ேந� 1946 �ச�ப� 13 அ�� அர�ய�
அைம�� ��ணய சைப�� ேநா�க���மான� ப�� ேப�யேபா� அெம��க
அர�ய� அைம�� ச�ட� ப�� ��னா� என ேம�ேகா� கா��பவ�க��
உ��.

����� 1935 இ��ய அரசா�க ச�ட� ெகாண��த�. இைத கா��ர��
பல தைலவ�க�� �ம���தன�. �க ���ய அ�கார�களான இரா�வ�,
��, ெவ�நா�� உற� ஆ�யைவ ����� க���பா��ேலேய எ�� 1935
ச�ட� ேப�யைத ேந� �ம���தா�. இ�ச�ட�ப� மா�ல அர�க� கவ�ன�
�����றவைரதா� இ��க���� என ஆசா� �ம���தா�. இ�ச�ட
ஷர���க� ஜனநாயக எ�ைலைய ��வைடய ெச��ேறா� எ��ற ெபய��
����� அ�கார� ���க�படேவ உத�வதாக ெபா� �ம�சன� எ��த�.
ச���� இ�ச�ட� இ��ய ைவ�ரா��� இ�தா� �ேசா�� ெப�ற
அ�கார�ைத�� ���� வ�ண� அைம�க�ப���ளதாக ெத���தா�.



அர�ய� ச�ட வ��ன� கா�ய� “The Federal part of the 1935 Act, however,
never came into operation” என எ����ளா�. மா�ல அர��� �ல அ�கார�க�
எ�ப�� தா� இ�ச�ட� 1919 ச�ட������ ேவ�ப��ற� எ��ற
�ம�சன�� வ�த�. ேந� ��ேபா�� அ�ச�க� ெகா�ட ச�ட� எ�ேற
கா��ர� அம��� ெத���தா�. சமர��� எ���கேவ��ய ஒ��-
ேதச��� ���ப�ைத இ�ச�ட� �ர�ப��க��ைல எ�ேற
உைரயா��னா�. இ��ய �ர���க� �� அர�ய� ச�ட அெச�����
உ�வா��� ‘constitution’ அவ�ய� எ�பைத அவ� வ�����னா�.

அரசா�க� 1937� மா�ல ேத�த��கான அ���ைப� ெகா��த�.
மா�ல அரசா�க �ைழ� ஏகா�ப��ய ேபாரா�ட�ைத வ��ழ�க
ெச����� என ேந� அ��னா� (acceptance would mean in practice, ‘a surrender’
before imperialism). கா�� இ�மா��யான அரசா�க அ�கார�ைத ����டமாக
எ����ெகா�ளேவ���. இ�ெபா����க� �ல� இல�� ேநா�� நகர
�ய���கேவ��� என ஹ�ஜ� இத� ஆக�� 7 1937� எ��னா�. �ரசா�
ேபா�றவ�க�� ேசா��ப�� தவ��ைல எ�ற �ைல�ப�ைட
எ��க��வ��ன�.

ேந� தைலைம�லான ல�ேனா ம��� ைப��� அம��க��
கா��ர� ேத�த�� ேபா����வ� எ�ற ����� வ�த�. அம���
��க�ட ��மான� ஏ�க�ப�ட�. அெச���ைய பய�ப����ெகா��
வய�வ�ேதா� வா���ைம- �ய��ணய உ�ைம ேபா�றவ�ைற நா�
வ�����ேவா� எ�றன�. இ�� காண�ப�� �ல ெசா�ெறாட�க��
ேந��� தா�க�ைத ந�மா� உணர����.

ேந� பரபர�பான ேத�த� ����பயண� ேம�ெகா�டா�. அ���
மாத�க�� அவ� 80 ஆ�ர� �ேலா��ட� பய��தா�. ஒ�ேகா� இ��ய
ம�கைள ச������பா�. கா��ர� ெப�� ெவ��ைய மா�ல�க��
ெப�ற�.

கா��ர� அைம�சரைவக�� ெசய�பா��� கா��, ேந�����
�ம�சன� இ��த�. கா���� ஏ�ர� 28 1938� ேந� எ��ய க�த���
கா��ர� ெச���� தவ�கைள, ல�ச ஊழ� அமச�கைள, �றைமய�ற
��வாக� ���த கவைலைய ப����ெகா�டா�. பல ஆ��க��
உைழ���� பல��லாம� ேபா���மா என ேந� அ��னா�. �க உய��த
���ேகா��காக ��பவ�க� எ�ப����� �க சராச�யான
அர�ய�வா�களாக ந�மவ�க� மா��ெகா����ப� ேவதைனயான� என
அவ� ��������தா�.

கா��ர� அரசா�க�க�� ெசய�பா��� அ���� ெகா�ட ேந�
ேநதா��ட� ��ட��� ஒ�ைற அைம�� அ�� கவன� ெச��தலானா�.
ேபா� அவ�க� கா��ர� தைலவராக இ��தேபா� (1938�) ேத�ய
ெதா��மய வள����� ��ட��த� எ�பத�காக க���ைய அைம�தா�.



கா���� ஆதரவாள�க� இ�� மா�ப�� ��றன�. அவ�க� �ராம
ேம�பா�� ��ட� �ல� அைனவ���� ேவைல உ�தரவாத�,
��ைச�ெதா��க� ேம�பா� ���� ேப�ன�.

ேந� தைலைம�லான அ�க����� ��க�ட ேநா�க�க�
ெத���க�ப����த�.

அ. �வசாய உ�ப��ைய ெப���த�

ஆ. ெதா�� உ�ப�� ெப��க�

இ. ேவைல��ைமைய ேபா��த�

ஈ. த�நப� வ�வாைய உய���த�

உ. க��ய���ைமைய ���த�

ஊ. ெபா� ம�க� பய�பா���கான ேசைவகைள அ�க��த�

எ. ம�க�� வா�� ஆ��கைள அ�க��த�

ஏ. �ைற�தப�ச� 1000 ம�க�ெதாைக���ய ம���வ வச�கைள
உ�வா�� ேம�ப��த�

இர�டா� உலக�ேபா�� இ��யா �ேய�ைசயான ��ெவ����
வைக�� அ�கார� மா�ற�படேவ��� என கா��ர� ேகா�ய�.
����� அரசா�க� இ��ய தைலவ�க�� க����கைள �ற�க���
இர�டா� உலக�ேபா�� இ��யா�� ப�ேக�� ���� ��ெவ��த�.
1939 அ�ேடாப�� ��ய கா��ர� ைவ�ரா�� ��ைவ எ���� ��மான�
இய��ய�.

ைவ�ரா� �ல�� �ழ�கைள� கண��� ெகா�� அைன��
க���னைர�� ெகா�ட consultative group அைம�பதாக அ���தா�.
வா�தா�� ��ய கா��ர� அ�ேடாப� 22, 1939� ைவ�ரா�� ���தா��
����ைய க���த�. கா��ர� அைம�சரைவக� அ�ேடாப�- நவ�ப��
ரா�னாமா ெச�தன.

அ��கலா� ஆசா� தைலவராக இ��த கா��ர� அம�� 1940�
���� தன� �ைல�பா�ைட உ��யாக அர��� ெத���த�.. ���ட�
தன� ஏகா�ப��ய நல�கைள ஒ��ேய ேபாைர நட��வ��ற�.
கா��ரசா� ஒ��ைழ�க இயலா� எ�ப� ��மானமான�. ைவ�ரா�
����க� தன� க����� இ��ய�கைள ைவ���ெகா�ள இய�ேம
த�ர அ�கார மா�ற� இ�ைல என உ��யாக அ���தா�.



����� அரசா�க�தா� அ��ப�ப�ட ���� �������
இ��யா�� வரேவ�ைப ெபற��ய��ைல. ���� �� மா�� 1942�
வ�த�. ெடா��ய� அ�த��, மா�ல�க�����
ேத��ெத��க�ப�ேவாைரெகா�ட அர�ய� ��ணய சைப, ���பாத
ப��க��� த� அர�ய� ச�ட�, அர�ய� ��ணய சைப�ட� �����
அரசா�க� �வா��� �� அ�கார மா�ற�- ‘ைமனா���க�’ பா�கா��
ஏ�பா�க� என அ��� �ல ஆேலாசைனககைள த�த�. ேந� தன�
�ம�சன�ைத ைவ�தா�. இ��யாைவ உைட��� ஆேலாசைனக� எ�ப�
அவர� �ம�சனமாக இ��த�.

ப�பா�� 1942 ஆக�� 8� ��ய கா��ர� ����� ெவ�ேய�- “Quit
India” ��மான�ைத �ைறேவ��ய�. கா���� ‘ெச� அ�ல� ெச��ம�’ என
அ��தமான உைரைய த�தா�. ச�� இளகலான �வாத���� கா�� ஏ�
தயாராக��ைல எ��ற க��� ேந��ட� இ��த�. ஆனா� எத���
ேநர��லாம� அைனவ�� ைக� ெச�ய�ப�� �ைற ைவ�க�ப���றன�.
�ேன ஆகாகா� இ�ல��� கா�� காவ�� ைவ�க�ப��றா�. ேந� அகம�
நக�� �ைற ைவ�க�ப��றா�.

இர�டா� உலகேபா� ��வைடய���ய த�ண��� ���ட��
ேத�த� நட�� ஜூைல 26, 1945� அ�� தைலைம�� ெதா�லாள� க��
ஆ���� வ��ற�. இ��யா�� ைவ�ராயாக அ�ேபா���த ேவவ�
��லா மாநா� ஒ���� அைழ�� ����றா�. ைவ�ரா� க���ைல
���ப���வ�- இ�� ம��� ����க��� சம வா����கைள த�வ�
என அவ� ��ெமா��தா�. ������ ம��ேம ���� �ர���க�
எவ� எ�பைத ��� ெச��� எ�ப�� ��னா ��வாதமாக இ��தா�.
இதனா� ��லா அம��� ��� எ�ட�பட��யாம� ேபான�.

ைவ�ரா� �த�� மா�ல, ம��ய ச�டம�ற�ேத�த� என
வ�����னா�. வா���ைம�� உடன�யாக மா�ற� சா��ய��ைல என
ெத��ப���னா�. ெச�ட�ப� 19 1945� அர�ய� அைம�� ச�ட அைவ
ஒ�ைற அைம�க ேத�த�- அத� �ல� இ��ய ம�க�� ���ப�ைத
அரசா�க� உணர���� என ேவவ� அ���தா�. ���� �� ேத�த�
பா��தா� ேகா��ைக�கான வா�ெக��ேப என அ���த�. ���� ��
தன� வ�வான ப��க�� ����க��� ஒ��க�ப�ட இட�க��
ெச�வா�ைக ����த�. கா��ர� க�சமான ெவ��ைய�ெப��
ெச�வா�ைக ����த�. அ�ஸா� ம��� வடேம�� எ�ைல�ற
மாகாண���� கா��ர� ெச�வா�ைக கா��ய�. ��னா
உ�ைமபாரா��யைத ����க ��யாம� ேபான�.

ேந� வய�வ�ேதா� வா���ைம அ��பைட�� அர�ய� ��ணய சைப
என ெதாட��� வ�����னா�. ஆனா� அ����த �ைல�� இ��ய
ம�க�� 12 சத ப���ன�����ட வா���ைம இ�ைல. 25 ேகா� ம�க��
3 ேகா�ேப� வா���ைம ெப����தன�.



����� அரசா�க� கா�ன� ����� ஒ�ைற ��ரவ� 1946�
அ���த�. இ�� ெப�� லார��, ����, அெல�சா�ட� ஆ�ேயா�
இ��தன�. இ��யா��� அ�கார மா�ற� எ�ப� எ�பத�கான
ஆேலாசைனகைள ����� ெத���த�. ேம 16, 1946 அ�� ைவ�ரா��
������� த�கள� ��ட�ைத ெவ���டன�. ஒ�ப� ப�க�க�� 24
அ�ச�கைள ெகா�ட ��டமாக வ�த�. அத� ���ய ேநா�க�க� என
��க�டவ�ைற ெசா�லலா�

அ. இ��ய தைலவ�க� ஒ��த�ட� இ��யா��கான அர�ய�
அைம�� ச�ட� வைரத�

ஆ. அர�ய� அைம�� ச�ட� உ�வா�க ேத��ெத��க�ப�ட
�ர���க� அைவ

இ. இ��ய அர�ய� க��க�� உத��ட� ைவ�ரா� க����

ஈ. provinces, provincial groupings and the centre எ��ற ��� அ����ைற

அரசா�கதர��� ��பா�ைம�ன��� உ�ய பா�கா�ைப
தரேவ���- அேதேநர��� இர�� அ�கார� இ��க��யா� எ��ற
க���� ெசா�ல�ப�ட�.

கா��ர� ெசய��� ஜூ� 25, 1946� �� கா�ன� �����ைவ
ஏ�ப� எ�ற ����� வ�த�. ���� �� ஜூைல 27� �� கா�ன�
����� ���க����� ெவ�ேய�வதாக அ���த�. ஆக�� 16
அ�� ேநர� நடவ��ைக �ன� எ��ற அ���ைப�� ெச�த�.
வ����கலவர� க�க�தா�� ெவ��த�. ��ன� நவகா�, �கா�� கலவர�
ெவ��� பர�ய�. ஆ�ர�கண�காேனா� ெகா�ல�ப�டன�. கா�� நவகா�
யா��ைர ேம�ெகா�டா�. அ�ப���� வ��� ந��ண�க���காக அவ�
ேம�ெகா�ட அ�றாட நடவ��ைகக� ப��ய ப��க� ஏராள�
வ���ளன.

ைவ�ரா� ஜூைல 31, 1946� கா��ரைச இைட�கால அரசா�க�
அைம�க அைழ�ப� ந�ல�. ேமாசமான ச��கைள ஒ��க��,
க�����க� ம��� கா��ர�� இட� ச��கைள ச��ப��த��
இ�நடவ��ைக அவ�யமா�ற� என ����� அரசா�க���� எ��னா�.

"If Congress will take the responsibility, they will realize that firm control of unruly
elements is necessary and they may put down the Communists and try to curb their own Left
Wing. Also I should hope to keep them so busy with

administration that they would have much less time for politics."



ஆக�� 12, 1946 அ�� இைட�கால அரசா�க� அைம�க அைழ���
ெகா��க�ப�ட�. ��னாைவ கல�� ேப� அைம�கலா� எ��ற
ஆேலாசைன�� தர�ப�ட�. ேந� ��னாைவ ஏ�கைவ�க �ய���தா�.
�ய���� அவரா� ெவ��ெபற��ய��ைல. அைம�சரைவ�� 6
கா��ர�, 5 ����க�, ���ய�, பா��, ����வ� தலா ஒ�� எ��ற
அ��பைட ேபச�ப�ட�.

அரசா�க� ��க�ட அ���ைப ஆக�� 24 1946� ெவ���ட�.

மா��ைமதா��ய ம�ன� கவ�ன� ெஜனர�� க����
உ���ன�க�� ரா�னாைம ஏ��ற�. ப��� ஜவஹ�லா� ேந�, ச�தா�
வ�லபா� பேட�, டா�ட� ராேஜ��ர�ரசா�, ஆச� அ�, ராஜேகாபாலா�சா�,
சர� ச��ர ேபா�, டா�ட� ஜா� மதா�, ச�தா� ப�ேத� ��, சபா� அகம�
கா�, ெஜக�வ�ரா�, ைசய� அ� ஜா��, � எ � பாபாஆ�ேயாைர�ெகா�ட
இைட�கால அரசா�க�ைத �ய���ற�. இவ�க� ெச�ட�ப� 2, 1946� பத�
ஏ�ப�.

பேட��� க���� ெப�� ெச�வா�� இ��த�. �ரதம� ஆக����
எ��ற வா���� இ��ததாகேவ க�த�ப�ட�. ����ஷா�ட�
ேப��வா��ைத நட�த ேக����� ேந�ேவ ச�யாக இ��பா�- அவ� தன�
ெகா�ைககைள அ��ப��த���� எ��ற ந���ைகைய கா��
ெவ��ப���னா�. கா���� தைல��டா� ேந� கா��ர� தைலவராக
ெபா��ேப�� அத� வைக�� �ரதமராக பத�ேய�க�� வ�வைகயான�.

அர�ய� அைம�� ச�ட ��ணய சைப�� ப�ேவ� க��ேதா�ட�
ெகா�டவ�க�� ெச�லேவ���. ஒ��ைழ��ட� ஒ���ண��
ெசய�பட வா�� என ேந� அைழ�����தா�. ேவ�ப�பவ�க��
வா��க�- ஒ��ைழ��ட� ெசய�படேவா�. அர�ய� ச�ட
அெச����� சம ம�யாைத�ட� �வா��கலா� என அைழ��
�ட�ப�ட�.

���� ��� ��வாத�ைத தள��� அைம�சரைவ�� இட�ெபற�
ெச�தா� ைவ�ரா�. ��� சா��� �யாக� அ� கா�, அ��� ர� ��தா�,
இ�ர�� இ�மா�� ����க� ம��� எ�� எ� �க�� �ர��� என
ேஜாேக��ர நா� ம�ட� ஆ�ேயா� இட� ெப�றன�. ப�ேக�ற
அைம�ச�க� அைன�� �ஷய�க��� ேந���� எ�ராகேவ
ேப�வ�தன�. ��னாைவ ெபா��தவைர ேந��� தைலைம�லான
அரசா�க� இ�� அரசா�கேம என ெசா��வ�தா�. ெபா�ைம�ழ�த
கா��ர� தைலைம �� அைம�ச�க� பத� �லக வ�����ய�.

�ரதம� அ�� இ��ய�தைலவ�கைள ேப��வா��ைத�� அைழ�தா�.
ல�ட�� �ச�ப� 2 1946� ேப��வா��ைத �வ��ய�. ��ேன�ற� ஏ��
வர��ைல. �� த� பா��தா� ேகா��ைகைய ����தர ��யா�



எ�ப�� உ��யாக இ��த�. அர�ய� ��ணய அைவ�� �த� அம��
�ச�ப� 9 1946 என ��ெவ��க�ப�ட�. �� ப�ேக�க இயலா� என �ைல
எ��த�.

அர�ய� ��ணய சைப�� ேநா�க���மான�ைத �ச�ப� 13, 1946� ேந�
��ெமா��தா�. அத� சார�ச� ெபா�வாக ஏ�க�ப�� அர�ய� அைம��
ச�ட� உ��ெப�ற�. ேந� பல ���ய க���க�� ெசய�ப��வ�தா�.
எ�த ஒ� ����காக�� இ�லாம� அைனவ��காக�� இ�� நா�
�வா��� ��ெவ��க இ���ேறா� எ��ற ந���ைகைய அவ�
உ�வா�க �ைழ�தா�. இ��யாைவ ��ைமயாக 40 ேகா� ஜன�க��
ந�ைம�கான ெசய�பா�ைட உ�வா��ேவா� எ��� ெசா�ல�ப�ட�.

���� �� ம��� கா��ரசா� ஏ��ைடய க��ெதா��ைமைய
உ�வா�க ��யாத �ழ� ���த�. அ�� அரசா�க� ��ரவ� 20 1947�
அ���� ஒ�ைற ெச�த�. மா��ைமதா��ய ம�ன� அரசா�க� ஜூ�
1948��� அ�கார மா�ற� ெச�ய ��தமாக��ள� எ�ப� அ���பாக
இ��த�.

" His Majesty’s Government wish to make it clear that it is their definite intention to take
necessary steps to effect the transference of power to responsible Indian hands by a date not
later than June 1948"

இ��ய�தைலவ�களா� ஒ��ப�� ஒேர அர�ய� அைம�� ச�ட�ைத
உ�வா�க ���மா எ�ற �ைல ஏ�ப���ளதா� ஆ�� அ�கார�ைத எ�ப�
எவ�ட� ��ெவ��ப� எ�பைத ���டேன இ�� ெச��� எ��ற
அ�ர� அ����� �டேவ வ�த�.

His Majesty’s Government will have to consider to whom the powers of the Central
Government in British India should be handed over, on the due date, whether as a whole to
some form of Central Government for British India, or in some areas to the existing Provincial
Governments, or in such other way as may seem most reasonable and in the best interests of the
Indian people."

அ�கார மா�ற�ைத �ைர�� ������ வைக�� ேவவ� ���ப
அைழ�க�ப�� ைவ�ராயாக ெமள��ேப�ட� �ய��க�ப�டா�. அவ�
மா�� 1947� ெபா��ேப���ெகா�டா�.

ஏ�ர� 1947� நட�த மாநா� ஒ��� ப�ேக�ற ேந� ���� ����
அைழ�� ஒ�ைற த�தா�. �� ஒ��ைழ�காம� ேபானா�� அர�ய�
அைம�� ��ணயசைப நடவ��ைகக� ெதாட�� என அவ� அ���த�
ேம�� ��கைல அ�கமா��ய�. ���ைன�த�ர ேவ� வ���ைல எ�ற
��தைன கா��ர� தைலைம�ட��� வ�த�. கா�� ���ைன ேவ�டா�
என ெதாட��� ெசா��வ�தா�. ��னாைவ �ரதமரா�� அவ� ஒ��ப�ட



இ��யா��� அைம�சரைவ அைம�க��� என��ட
ெமள��பா�ட�ட� �வா��தா�.

அைன��� க���ன�ட�� �வா��த ெமள��ேப�ட� தன�
‘ஜூ� 3 ��ெமா��கைள’ ைவ��றா�. ����க� அ�கமான ப��
பா��தா� என ���க�ப��. நா� இ��யா ம��� பா��தா� என இ�
ப��களாக ���க�ப��. உடன�யாக ெடா��ய� அ�த��. இ�
நா�க�� த�க��கான அர�ய� அைம�� ச�ட�ைத �ைறேவ��
இைறயா�ைம நா�களாகலா�. சம�தான�க� எ�� ேசர
�ைழ�றா�கேளா அ�� ேசரலா� எ�ப� ஜூ� 3 ��ட��� சார�.

�த��ர���கான �ைல ���ைன எ�றா� ஏ�பைத�த�ர வ���ைல
என கா��ர� ஜூ� 3 ��ட�ைத ஏ�ற�. மன�� ேவதைன இ��தா��
இ�தா� வ� என ம�க�ட� ேந� உைரயா��னா�. எவைர��
க�டாய�ப���ைவ�ப� சா��யமாக இ��கா� என அவ� க��னா�.
�த��ர ேபாரா�ட��� க��உைழ�� எ�ப� ���பாத ப�� ஒ�ைற
வ��க�டாயமாக ைவ����பதாக இ��கேவ��ய��ைல என�� ேந�
உ���ட கா��ர� தைலவ�க� க��ன�. ���ைனைய ஏ�ற கா��ர�
�� �ம�சனேம வர��ைல என ெசா�ல��யா�. பேட� �ட ேந�
யாைரயாவ� சா���தா� ெசய�ப�� பழ�க� உைடயவ�- இ��ைற அவ�
ெமள��பா�ட� சா��� ெசய�ப��றா� எ��ற க��ைத ைவ����தா�.

ப�சா� ப�� எ��ற�. �ன� ெகாைலக�� ச�த� ேக��ற�.
இ��ைல�� ���ைன வ� ஒ�ைற த�வதா� அைத த���க��யாம�
ஏ�கேவ��யதான� எ�� ேந� தன� �ள�க�ைத த�தா�. கா��ர��
ேகா��த வ�ல� ப�� ��மான�� இைத�த�ர ேவ�வ���ைல எ�பைத
����கா��ய�. ஜூ� 3 ஏ�பதா அ�ல� த�ெகாைல ெச��ெகா�வதா என
ப�� ேக�டா�.

‘இ��ய ��தைல ச�ட� 1947’ அ���க�ப�� இ� நா�க� இ��யா
பா��தா� உ�வா�ன. ���, ேம�� ப�சா�, வடேம�� மா�ல�, �ழ��
வ�க�, ப���தா� ப��க� பா��தானாக உ�மா�ன. ஆக�� 7�
��னா கரா�� ெச�றா�. ஆக�� 15� அவ� கவ�ன� ெஜனரலாக
ெபா��ேப�றா�. �யாக� அ�கா� �ரதமரானா�.

இ��யா�� ெமள��பா�ட� கவ�ன� ெஜனரலாக இ��க
ேவ�ட�ப�� அவ� ெபா��ேப���ெகா�டா�. ேந� �ரதமராக
ெபா��ேப�றா�. ஆக�� 14 இர�� அைனவ�� �� ேந���
�க�வா��த Tryst with Destiny உைரைய ேக�டன�. உலக� உற���ேபா�
இ��யா உ����ட� ��தைல� ெப��ற� எ��ற அவர� உைர
அைனவைர�� ஈ��பதாக அைம�த�. கா��ய�க� �ராம ப�சாய��க�
��ேன�ற�- அ�கார பரவலா�க� ப�� ஏ���ைல என வ��த�ப�டன�.



கா�� ஆக�� 15 அ�� க�க�தா�� வ��� கலவர ப��க�� அைம�
ஏ�ப��� ஆ�த� ���ெகா����தா�.

நம� மக�தான ம�த�� கனவான எ�த ஒ� ம�த�� க�க�����
வ��� ெசா�� �ைர�� �ைட�ப� எ�� மக�தான கடைம��- அ�
எ�வள� க�னமாக இ��தா�� அ�கடைம�� ந�ைம
வ����ெகா�ேவா� என கா��ைய �ைன��ப��� ேந� ேப�னா�.

அ��பைட உ�ைமக�, ெசா���ைம, மத �த��ர�- ெச��ல�ச�,
��ம�ற�க�, நாடா�ம�ற�, அைம�சரைவ உற�க�, ேத�ய�ெகா� என
���ய அைன�� �வாத�க��� அர�ய� அைம�� ச�ட ��ணய
அைவ�� ேந� தன� ப�க��ைப ெச�தா�. ஜனவ� 24 1950 அ��
ராேஜ��ர �ரசா� ேத�ய�த� ���த ��ைவ ெவ���டா�

அர�ய� அைம�� ச�ட� நவ�ப� 26 1949� இ�� ெச�ய�ப��
ஏ�க�ப�ட�. இர�� ஆ��க�, 11மாத�க�, 17 நா�க� அத� ப� நட��
���த�. 1949 நவ�ப�� இ�� ெச�ய�ப�� ஏ�க�ப�ட அர�ய�
அைம�� ச�ட� ைகெய��� �ர�யாக ஆ��ல� ம��� இ���� ஜனவ�
24 1950� ைவ�க�ப�� அைவ உ���ன� அைனவ�� ைகெயா�ப�
ெபற�ப�ட�. ஆ��ல��� ���� ஆன நக� ஒ���
ெகாணர�ப����த�. �த��ர� அைட�த இ��யா ஜனவ� 26, 1950 �த�
தன� ��யர� பயண�ைத ேம�ெகா�ட�.

ேந��� �ைற வா��ைக

��தைல ேபாரா�ட�கால��� ேந��� �ைறவா��ைக ப��ய
அ�பவ�க� �� ���பள�லாவ� இள� தைல�ைற�ன���
ெச�லேவ��� எ�ற ேநா��� இ�� தர�ப��ற�.

ேந� ஒ�ப��ைற �ைற ெச�றவ�. அவ�� �ைறவாச� 9 ஆ��க�
(3259 நா�க�) என ேந� ெமேமா�ய� ���ய� தகவ� த��ற�.

ேந��� �த� அ�பவ� ல�ேனா மாவ�ட �ைற�� �வ��ய�. 88
நா�க� �ச�ப� 6, 1921 �த� மா�� 3 1922 அ�� �ைறவா��ைக அைம�த�.

இளவரச� ேவ�� நவ�ப� 1921 வ�ைக �ற�க��� எ�பைத
ைவ�ரா� லா�� ��� க�ைமயாக பா��தா�. நடவ��ைகக�� இற��னா�.
�லாப�- கா��ர� ெதா�ட�க� ைகதா�ன�. �ச�ப� 6 1921 ஆன�தபவைன
வ�டம��த ேபா�சா� ேந�, ேமா�லாைல ைக� ெச�தன�. ‘மகா�மா
உ�தர�’ எ��ற ெவ���ைட ��ேயா��தா� ேந� எ�ப� ��ற�சா��.
அவ� அ�� இரேவ ல�ேனா அைழ�� ெச�ல�ப�டா�. வழ�� �ச�ப� 15�
ஆர���� �ச�ப� 17� 6 மாத �ைற என �����டன�. அ�ேபா� � 100
அபராத� எ�ப� அ�க�ெதாைகதா�. அபராத� க�ட ம�����டா� ேந�.



அலகாபா� ம�க��� ��க�ட ெச��ைய ேந� ���தா�. �ைற��
��க ம�����டேனேய ெச��ேற�. உ���பா��ட� ெச��ேற�.
ேபாரா�ட�கால��� அைம�ைய�� அ��ைசைய�� கைட����க�.
அலகாபா�� ெகளரவ� உ�க� கர�க�� எ�பைத �ைன��
ைவ���ெகா���க�- ேபாரா�ட �ைன�� ��� வரலா���
ப�க�க�� நம� நக�� ெபயைர ெபா���க� எ�ப� அவரா�
���க�ப�ட ெச��.

ேந� �����ேய மா�� 3 1922� ��தைல ெச�ய�ப�டா�- 87
நா�க�. ஏ� �����ேய ��தைல ெச�ய�ப�ேட� என�
ெத�ய��ைல. என� த�ைத ஆ��மா ெதா�ைல�ட� �ைற��
இ���றா�. ����கண�கான எ� ேதாழ�க� �ைற�� அவ��ப���றன�.
ெதாட��� ேபாரா�ெவா� எ�� ம��ேம ெசா�ல�ேதா���ற� என
ேந��� ப�� ெச��ற�.

��தைல��� ��ன� ேந� அ��ய �� ப��க��� இய�க���
கவன� ெச���னா�. இத�காக அலகபா� ம�கைள �ர��னா�. ேந� ர�நா�
�ரசா� ம��� �ஷ�ப� நா� ஆ�ேயா�ட� இைண�� �� �ர�ர�
ஒ�ைற�ெகாண��தா�. இைத ேபா�சா� ேம 2 1922� ப��த� ெச�தன�..
ல�ேனா மாவ�ட �ைற����த த�ைத ேமா�லாைல ஜவஹ�லா� ேம 11
1922� பா��க� ெச��றா�. அ�ேகேய அவ� ஐ � � ெச� ஷ�க� ப� ைக�
ெச�ய�ப��றா�. �� �யாபா�கைள �ர��யதாக வழ�� ேபாட�ப�ட�.
மாவ�ட ��ப��ட� த� தர�ைப ேந� ��ைவ�தா�.

“அைம�வ��� ேபாரா�ய� ��ற� எ�� நா� ��றவா�தா�.
எ�கைள இ�ப� ��றவா� என ���ைர��� ஒ���வத� �ல�
எவராவ� ெவ��ெபற���மா? எ�க�� ச���� ம�க� ���லேம
காரண� எ�பைத உலகேம அ���. நா�க� கட�தகால ஆ�த�கைள
பய�ப��த��ைலேய- எ�க� தைலவ�� அ��, �ய��யாக� எ��ற
க��கைள அ�லவா பய�ப����ேறா�. �யவைதக�� வ�ேய
எ����� மனமா�ற� ஏ�ப��த �ய����ேறா�.”

ேம 19 அ�� ���� ெசா�ல�ப��ற�. அவ��� 18 மாத க��காவ�
த�டைன�� அபராத�� ���க�ப��ற�. இ��ைற அவ� 260 நா�க�
�ைற�����றா�. ஜனவ� 31 1923� ��தைல ெச�ய�ப��றா�.

ப�சா�� நபா ப���� சம�தான ம�னைர ��� ����� ��வாக�
ெபா��ேப�ற� �ர�சைனயான�. ேந� தன� கா��ர� ேதாழ�க�
ச�தான�, ��வா� ஆ�ேயா�ட� ெச�ட�ப� 19 1923 நபா ெச��றா�.
ெச�ட�ப� 20 அ�� ெபா����ட��� உைரயா���றா�. உடன�யாக
ெவ�ேயறேவ��� என ேபா�� அ�கா� ெசா�னைத அவ�களா�
ஏ�க��ய��ைல. ேந��� வல� கர�� ச�தான��� இட�கர��
ேச��� �ைண�க�ப�� �ல���� அைழ�� ெச�ல�ப���றன�.



ெதாட��� 20 ம�ேநர� இ�வ�� �ல��ட�ப���தன�. �சாரைண��
ேந� ��ைவ�த வாத�:

“���ய�க�ட� ��ற காரண���காக ைகதான� ���� ம����ேய.
அகா�க�� �ர� �ய�கைவ���ள�. அவ�க�� உய� மர�� நா��
��ேற� எ��ற வா��� �����ள�. அவ�க� ேசைவ�� ��ேற�
எ�ப� ம������யேத”

நபா��� ெவ�ேய இ��� வ��� அைழ��வர அவ�க��� அ�ம�
ம��க�ப�ட�. வ��த� ெத���� ெவ�ேயற ச�ம��தா� வழ�ைக
வாப� ெப�வதாக ���ரெட�ட� ெசா�னா�. �வ�� வ��த�
ெத���க இயலா� என ம�����டன�.

“There was nothing to express regret about, so far as we were concerned; it was for the
administrator to apologies to us.” என ப�� த�தன�.

அவ�க��� 24 மாத த�டைன தர�ப�டா�� 12 நா�க�� அ�ேடாப�
4 1923� ����க�ப�டன�. இ� வ�வதாக இ��தா� அ�ம� ெப�ேற
வரேவ��� எ��ற �ப�தைன�ட� வழ�� ���த�.

க�க�தா கா��ர� அம�� (�ச�ப� 1928) ஓரா��� ��தைல-
இ�ைலெய�� அ��ைசவ� ஒ��ைழயாைம என ��மா��த�. லா��
�ச�ப� 1929 அம�� ச�டம�ற�கைள- ����� க���கைள
�ற�க��ேபா� எ�ற�. ேபாரா�ட ��ட� ப�� கா�� அ���கலா� என
அ�ம��த�. ��ரவ� 1930� வ�ெகாடா இய�க� �வ��ய�. மா�� 12
1930� �க�வா��த த��யா��ைரைய கா�� �வ��னா�. வ�ெய���
ஆ�ர�கண�கான ம�க� �ர�� ேபராதர� த�தன�.

ேந� இ�� மாநா� ஒ���காக ரா���� ெச��� வ��� ைக�
ெச�ய�ப�� ைந� அலகாபா� �ைற�� அ��ப�ப��றா�.
இர�ேடம�ேநர��� உடன� �சாரைண நட�த�. 1882 சா�� ச�ட�ப�
அவ� ��றவா� ஆ�க�ப�டா�. ஆ�மாத� த�டைன தர�ப�ட�. கா����
ேந� ெச�� அ���னா�. “I have stolen a march over you”. இ��ைற அவ� 175
நா�க� �ைற வா��ைகைய ���� அ�ேடாப� 11 1930� ெவ�வ��றா�.

�ைற����� வ�த ம�நாேள அலகாபா�� வ�ெகாடா இய�க
��ட� ஒ��� ேந� உைரயா���றா�. அ��ைசவ��� ந��ைக
இ��பதா�தா� இ�ேபாரா�ட�ைறைய நா� ேம�ெகா��ேறா� எ�பைத
அ��தமாக அவர� உைர�� ப�� ெச��றா�. �வசா�க�ட� வ�ெகாடா
இய�க�ைத ������றா� என ���� அவ� அ�ேடாப� 19 1930� ைக�
ெச�ய�ப��றா�. அ�ேடாப� 24 1930� �சாரைண வ��ற�. ேந� த�
உ��கமான வாத�ைத ��ைவ�தா�



“அ�ைம�தன����� �த��ர����� இைடேய எ�த�த சமரச��
இ��க��யா�. �த��ர��� �ைல எ�க� நா�டவ�� இர�த�- வைத
எ�பைத நா�க� உண��ேத இ���ேறா�. அைத ��ைமயாக நா�க�
த�ேவா�”

இ��ைற அவ��� இ� ச�ட�க�� ப� ( Salt act, Ordinance 1930)
இர�� ஆ��க� க��காவ� த�டைன�� � 600 அபராத��
���க�ப��ற�. ைந� �ைற�� அவ� 97 நா�க� இ��தா�. ஜனவ� 26
1931� ����க�ப��றா�. அ����� இ��ரா��� எ��ய க�த�க�
��ன� 1934� Glimpses of world History என ெவ�யான�.

அலகாபா�� ��தைகதார�க� ��ட� ஒ��� அ�ேடாப� 23 1931�
ேந� உைர ஆ���றா�. உ � அரசா�க� அவசர ச�ட� ஒ�ைற� ேபா��ற�.
ேந� �ச�ப� 26 1931� கா��ர� ெசய��� ��ட���காக ப�பா�
�ள���றா�. அலகாபா� ���ப� எ�ைல தா�ட��டா� என அவ� ைக�
ெச�ய�ப��றா�. இ��ைற இ� ஆ��க� க��காவ� த�டைன, � 500
அபராத� ���க�ப�ட�. அவர� ேமா�டா� கா� ஏல� �ட�ப��
அபராத�ெதாைக எ����ெகா�ள�ப��ற�.

�த�� அவ� ைந� �ைற�� ��ரவ� 5 1932 வைர ைவ�க�ப��றா�.
��ன� பேர�, ேடரா�� �ைற�� ஆக�� 23, 1933 வைர மா�ற�ப��றா�.
ம�ப��� ைந� �ைற��� ைவ�க�ப�ட ேந� 610 நா�க�
�ைற�த�டைன ���� ஆக�� 30 1933� ெவ�ேய �ட�ப��றா�.

ஜனவ� 1934� அவ� க�க�தா�� ெபா����ட�க��
உைரயா���றா�. பய�கரவாத நடவ��ைககைள க����� அரசா�க���
ஒ����ைறகைள சா��� அவர� உைர அைம�த�. அரசா�க�ைத
�ம���� ேப�யதா� ராஜ��ேராக வழ�� ேபாட�ப�ட�. அவ� ��ரவ�
12, 1934� ைக� ெச�ய�ப��றா�. ��ரவ� 15 �சாரைண ெச�ய�ப��ற�.
�சாரைண��ேபா� ��தைல�காக� ேபாரா�வ� ராஜ��ேராக� எ��
அைத ���� ெச���ேள� - இ��� ெச�ேவ�. அ��ய ஆ�� �வ�க�
இ����வைர ேபாரா�ேவ� என த� தர�ைப ��ைவ�தா� .

எ�ம�கைள �ர���ற, எ�க� வள�கைள எ���� ெச��ற ஆ��ைய
����மாக �ைட�ெத�ய நா�க� உ������ேளா� எ�பைத
அ��தமாக ேந� த� வாத��� �க�ைத�யமாக ��ைவ�தா�.

அவ� அ���� �ைற�� அ��ப�ப��றா�. இர�� ஆ��க�
க��காவ� த�டைன. அ����� ேடரா�� �ைற�� மா�ற�ப��றா�.
கமலா உட��ைல பா��க�ப�டதா� பேரா�� ஆக�� 12-23 1934�
�ட�ப��றா�. ைந� �ைற�� மா�ற�ப�� ��ன� அ����� அ�ேமாரா
�ைற�� அைட�க�ப��றா�. இ��ைற அவ� 565 நா�க� த�டைன�ட�
ெச�ட�ப� 3, 1935� ����க�ப��றா�.



கமலா உட��ல க�ைமயாக பா��க�ப�ட �ைல�� ெஜ�ம�
ெச�வத�� ஏ�வாக ேந� �����ேய ����க�ப�டா�. கமலா அவ�க�
��ரவ� 28, 1936� மைற�றா�.

இர�டா� உலக�ேபாைர ஒ�� இ��யா �த��ரமாக ேபா� ���த
த��ைலைய ��ெவ��கேவ��� எ�பைத சார�ப���� ��மான�ைத
கா��ர� வா�தா�� ெச�ட�ப�- அ�ேடாப� 1939� �ைறேவ��ய�. ேந�,
பேட�, ஆசா� ��த�க��� ஒ��� �ைலைமகைள க�கா���
��ெவ��க அைம�க�ப�ட�.

ைவ�ரா� ����ேகா உட� ேப��வா��ைத பலன��காத �ைல��
த�நப� ச��யா�ரக� �வ�க�ப��ற�. �த�� �ேனாபாபாேவ
அ�ேடாப� 21 1940� ைகதா�றா�. ேந� நவ�ப� 7 1940� - ேசா�ய� �ர��
�ன�த��- ச��யா�ரக� என அ����றா�. ஆனா� அ�ேடாப� 31, 1940�
�����ேய அவ� ைக� ெச�ய�ப��றா�.

இ��ைற அவ� ேகார��� மாவ�ட ��ட�க�� அ�ேடாப� 6,7
நா�க�� ேப�ய உைரக��காக ைக� ெச�ய�ப�டதாக அ�����றன�.
ேகார��� �ைற�சாைல�� அவ� நவ�ப� 3, 1940� �சா��க�ப��றா�.
தன� தர�பாக ேந� ��ைவ�த வாத�:

இ��யா�� கட�த ஓரா�டாக ��த அரசா�க� நட��வ��ற�.
ம�களா� ேத��ெத��க�பட அரசா�க� இ�ைல. அவ�க�� ���ப�க�
அல��ய�ப��த����றன. ����� ஆ���� ��ன� இ��த
ேத��க� உ�ளன. ஏகா�ப��ய அரசாக ெதாட�வ�- அ�ல� �த��ர
ேவ�ைக�� ம��ப��� அ�ம�க�� தைலவனாக உலக அர��� ��ப�-
உல�� �ர��கர மா�ற�க��� �ைணயாக ��ப� எ�பைத ேந�
����கா��னா�.

இ��ைற ேகார���, ேடரா��, ல�ேனா என அவ� 397 நா�க�
�ைற�� வாழேவ�����த�. �ச�ப� 3 1941� அவ� ெவ�ேய வ�தா�.
இ� அவர� எ�டாவ� �ைறவாசமாக அைம�த�.

1942 ஆக��� ��ய கா��ர� �க�வா��த ����� ெவ�ேய�
��மான�ைத �ைறேவ��ன�. ேந� தன� �ள�கமாக ��மான� எவைர��
பய���த அ�ல - நம� �ைல�பா�ைட ெத��ப��தேவ எ�றா�. �த��ர
இ��யாவாக ���ட�ட� ஒ��ைழ�பத�கான எ�ணம� என �ள�க�
த�தா�.

கா��ர� தைலவ�க� பல� அ���க�படாத இட�க��
�ைறைவ�க�ப�டன�. ேந� ஆக�� 9, 1942� அகம�நக� �ைற��
அ��ப�ப�டா�. அகம�நக�, பேர�, அ�ேமாரா என அவ� மா�ற�ப��
1030 நா�கைள கட�� ஜூ� 15, 1945� ��தைலயா�றா�. அகம�நக�



�ைற�கால��� The Discovery of India எ��னா�. அ�வா�க� 1946�
ெவ��ட�ப�ட�.

ேந��� 9 ஆ��க� ஒ�ப� �ைற �ைறவாச� அவ���
ம��ம�லா� வரலா�� ெச��கைள��, அவர� அ�யா
பைட���கைள�� ேச��ேத ெகா����ள� .



கா�� ேந� �வாத�

கா���� �ட�க� என அைழ���ெகா�ேவா�� ேந� த���வ�
��கவராக இ��தவ� . த�னள�� ச� என அ��தவ�ைற �க� பா��காம�
ேபச���யவராக இ��தா�. அவ� கா�� சகா�த��� �ைளெபா��
எ�றா�� ேம�� ஜனநாயக�, ��ய�ர��, மா���ய தா�க�, ேசாச�ச
��தைனக�� ����ைளெபா�ளாக�� இ��தா�.

கா�� ேந� உற�க� ��தைல�கால ��தைனக� ேபாரா�ட�க��
ஊடாக வள��த ஒ�றாக, த��ப�ட உற�கைள எ�ேபா��
ேம�ப����ெகா�ட ஒ�றாக இ��பைத காண����.

கா���� வா��ய� ��தானா�ைறக�� ேந� ெப�மள�
ேவ�ப�� ��றா�. அேதேநர��� கா���� ெசய�பா����
தைலவண�� உட� ��றா�. கால�ேபா��� ேந��� அ�வா�ற��ற�
கா��யா� ெகா�டாட�ப�ட�. தன����� ேந� எ��� அ���தா�.
ேந� த� ெமா�ைய� ேப�வா� எ��ற ந���ைக கா���ட� இ��த�.

இ��யா��� ����ய �ல ஆ��க�ேலேய கா���� ெச�வா���
கா��ர� க���ட�. ஏற��ைறய அேத கால��� இள� ேந� தன�
ெபா�வா��ைகைய இ��யா�� �வ��னா�. அ�ேரா��ய பயண�,
ேசா�ய� ெச��வ�த கால���� ��ன� ேந��� ெச�வா��
�ட�ெதாட��ய�. கா��ர� அம��க�� ேசாச�ச� ���த
ெசா�லாட�க� ெப��ன. �� �த��ர�, அ��ைசேகா�பா�, மத�,
ேசாச�ச�, அைம��� க���பா�, இர�டா� உலக�ேபா� பா�ைவ
ேபா�ற அ�ச�க�� அவ�க�ட� �வாத�க� இ��தன.

கா�� - ேந� இ�வ�� ெதாட��� ேவ�பா�கைள �டாம� �வாத�
நட�� வ�தன�. தன� வைளய����� த�ைன வ����ெகா�� ஜவஹ�
��கேவ��ய அவ�ய��ைல. கலக� �ட ெச�யலா� எ�றவ� கா��.
இ�வ�� க�� �வாத�க� நட��ய கால�க�� ஒ�வ� ேதைவைய
ம�றவ� உண��தவராகேவ இ��தன�.

க�ைமயான க���ேவ�பா�க� ெகா�டவராக ேந� இ��தா��
கா���� எ�ைல��� ��� அவ� ேப��ெகா����தா�. கா����
ேந�ைவ கா��ர� தைலவராக ெகாண�வ�� ெச�வா�� ெச���னா�.



பேடலா- ேந�வா என வ�தேபா� �ட ேந� என ��றா� கா��. அ�ைப
கா��வ��� ேவ�பா�கைள ெவ��பைடயாக இற�� ைவ�ப��� எ�த
பாசா��� அவ�க�ட��� இ�ைல எ�பைத நா� அவ�க�� �வாத�க�
வ�ேய க�க����. இ�த �வாத�க� கவன�ப��த�படேவ��யனவாக
உ�ளன.

�த��ர ேபாரா�ட� கால��� நட�த ���ய �வாத�க�� ஒ�றாக
அ�வ�ேபா� கா��- ேந� ம���� நட�த �வாத க�த�க��
க�த�படேவ���. இ��யா�� ��ேன�ற� ���த- இ��யா��
க��மான� ���த �வாதமாக அவ�ைற ெகா�ள����. ேசா�ய�
ம��� அ�ேரா�பா பயண���� ��ன� ேசாச�ச தா�க� ��தலாக
ேந��ட� ெவ��ப�ட�. ��ட�க��� அவ� அைத அவ�
ெவ��ப��த தய�க��ைல.

ேந� மதரா� கா��ர� அம��� (1927) ேசாச�ச ��தைனகைள
ெவ��ப���னா�. �ல�ர���வ�ைத தா��னா�. ெதா�லாள�, �வசா�,
மாணவ�கைள �ர��ேவா�- �� �த��ர� ெபற ேபாரா�ேவா� என
ேப�னா�. கா��ர�� பல���� ��ய ெமா�ைய ேக�ட�ேபா� இ��த�.
கா���� ேந� அவசர�ப�வ� ேபா� ெத��த�. �ைறேவ�ற�ப�ட
��மான�க� ���� கா�� “hastily conceived and thoughtlessly passed.” என க���
ெசா�னா�. கால அவகாச� ேதைவ�ப���ற ��மான�களாக அவ�
பா��தா�.

.ேந���� கா�� எ��ய க�த��� அவ� ெவ��பைடயாக த�
க��ைத ெத������தா�. �����காரகைள உ�சாக�ப���வதாக
இ���ற�. தா�க� க���பா��ள க����ட ஆர���கலா� என
ெத������தா�.

“Most of the resolutions you prepared and got carried could have been delayed for one
year. Your plunging …was a hasty step. But I do not mind these acts of yours so much as I mind
your encouraging mischief-mongers and hooligans ….If careful observation of the country in the
light of your European experiences convinces you of the errors of the current ways and means,
by all means enforce your own views, but do please form a disciplined party.”

ேந��� ச�� ேகாபமாக தன� ப�ைல த�தா�. கா����
ெச�வா�கா�தா� கா��ர� ���த��ர� ��மான�ைத �ைறேவ�றாம�
இ���ற� என ேந� க��னா�. ��மான�க� ���த கா����
க����க�� �யாய��ைல என�� அவ� ��������தா�.

“I hope you will agree with me that it is not healthy politics for any organisation to
subordinate its own definite opinion on a public issue out of personal regard only.”



மாணவ�கைள ப��வா��யா� நட��வ�ேபா� எ�கைள
நட�����க�. வ�கா�டாம��- பாட� எ��காம�� தவைற ம���
����கா��� வா��யாராக ஏ� இ�����க� என ேந� ேக����தா�. 1909
கா���� இ��ய �யரா�ய� ����� தன�� �ல�� ேவ�பா�கைள ேந�
ெத������தா�.

கா�� அைம�யாக த� ப�ைல எ��னா�. த� க���க��� எ�ரான
ேபாரா�ட�ைத ேந� �வ�� நட�தலா�. ேவ�பா�க� அ��பைடயாக
இ��பதா� ச���� ���க� இ�லாம� ேபா��ள�. நா� ெச�வ� தவ�
எ�றா� எ�ைன எ���� கலக� ெச�யேவ��ய� ேந��� கடைம என
அவ� ����கா��னா�. அ�ைமயான, ேந�ைமயான, ந���ைகயான,
ைத�ய��க ேதாழைன இழ�ப� எ��ற ��க� என�� ேநரலா�. ஆனா�
ச�யான ெசய��காக ேதாழ�கைள இழ�ப� த���க��யாத ஒ�றாக��
இ���� எ�ப� கா���� ப��� காண�ப�ட�.

��பாக 1920க�� �வ�க��� �� ேவ�பா�கைள இ�வ��
����கா�� �ள�கம����ெகா���ளன�. ஆ��ேலய�க�
�ர�ட�படேவ��� என ேந� க�ைமயாக ேப�னா� என அ��� அ�
���� கா�� �ன����தா�. அத�� ேந� ெப�ய �ள�க� ஒ�ைற
அ������தா�. ஆ��ேலய�க� �� எ��த த��ப�ட �ேராத��
இ�ைல . ஆ��ல ெமா� ���� தன�� ெப��த� இ���ற�.
ஆ��ேலய� இ��யைர �ட எ�ைன ச�யாக ����ெகா�ள ���� என�
க��வதாக ேந� ெத������தா�.

ேந��� �ள�க�ைத கா�� ய� இ��யா 8-12-1921�
ெவ������தா�. அ�� வ��ைறைய தா� ஏ�க��ைல எ��ற
ேந��� �ள�க�� இ��த�.

ெசள� ெசளரா ���� ப�ேதா������ கா�� ��ரவ� 19,
1922�ேந���� எ���றா�. ெசள� ெசளரா��� �� ேபாரா�ட�
�ல��ெகா�ள�ப�ட� பல��� ேகாப�ைத ஏ�ப���ய�. கா��
ெத��ப����றா�. நா��� ப�ேவ� இட�க�� வ�த தகவ�கைள
����கா���றா�. அ��ைச ேபாரா�ட� என நட��ய நா� அைத வாப�
ெபறாம� ேபா� இ��தா� வ��ைற ேபாரா�டமாக மா������ என
தா� அ��யைத கா�� ெசா��றா�. இய�க��� பாைத ச�யான
�ைச����� மா���டைத��, ெத�னா����கா அ�பவ� ப����
எ���றா�.

ெச�ட�ப� 15, 1924� ேந���� ெசல��� பண� ேதைவயா-
அ��ப��மா- ஏதாவ� ேவைல�� ேச����களா என�ேக�� கா�� க�த�
எ��னா�. அேதேபா� ேந��� கமலா�� அ��க� ேநா�வா��ப�வைத
கவைல�ட� �சா��� �ளேவ���- மன��ம��� ஓ��� எ��க
அ����� க�த� ஒ�ைற ெச�ட�ப� 30 1925� எ��னா�.



ேமா�லா��� கா�� ஜூ� 19 1927� எ��ய க�த��� கா��ர�
�ைலைம ேமாசமாக ர���தன�� அராஜக�� �ைற�ததாக��ள�.
�ைமைய ேந� ேம� ஏ�ற கா��ர�� ச�� ஒ��� ��தலாக ஏ�பட���
எ�றா�. ேந� �தான த� எ��பா��ப�ற க�சன�ைத அவ� இ�வா�
அவ�யமான த�ண�க�� ெவ��ப������பைத நா� காண����.

ஜனவ� 4 1928� கா�� சப�ம� ஆ�ரம������ ேந���� க�த�
எ��னா�. ��க� ேவகமாக ேபா���க�. �ைறேவ��ய ��மான�க��கான
�ழ� வரேவ ஓரா�� ஆகலா�. கல�படம�ற அ��ைச�� இ���
ந���ைக இ���றதா? த�க� க���� மா�ற� ஏ�ப����தா��
வ��ைறயா� ஏ�� ஆகா�. நம� க��க� ���� கவன��லாம�
இ��க��டா�. எ�லா� ேபாரா�ட�க��� ஒ���� க���பா��
�ைற�த ம�த�க� ேதைவ. கா��ர�� ெசயல� எ��ற வைக��
அைம����� ஒ��ைம எ�ப� த�க�� தைலயாய ேவைல. ைசம�
ப��க��� ���யமான� ஆனா� அ� ஒ��ைம�� அ��த�தா� என
அ��ைர அ�க�த��� இ��த�.

கா��ர� ��மான�கைள கா�� �ம����றா� என அ��� ேந�
ஜனவ� 11, 1928� அலகாபா����� கா���� க�த� எ���றா�. த�க��
கா��ர� ��மான�க� ப��ய �ம�சன�தா� பா��க�ப���ேள�.
எனேவ த�க��� எ��வ� என ��ெவ��� இ�க�த� அ����ேற�.
கா��ப�டைத ம��� ைவ���ெகா�� ம�����ப� பா�கா�பாக
இ��கா�. ஒ��� ���� தா�க� ���������க�. த�க���
�ைன�ப��த �ைழ�ேற� தா�க�� ெசய��� உ���ன�. அ�ப�
இ���ெகா�� ���கைள �ம���ப�� கா��ரைச �ேழ த��வ��
அசாதாரணமான�.

ெபா�வாக ��மான�க� ���� பாரா���கேள வ�தன. உ�க�
�ம�சன�தா� அவ�க�� இ�த உ�சாக� ம���ப��- தவறாக
����ெகா�ள�ப��. அவசரேகால��� ��மான� இய��யதாக
ெசா����க�. �க����ர� �வா��க�ப�� 12 உ���ன�க�
ஆதரவாக�� எ�ராக�� ேப� ��ன� ஒ���� ��மான�க�
�ைறேவ�ற�ப�டன. ��தைன��லா�� என தா�க� ெசா�வ�
ஊக�தா�. எ�த அைம���� த��ப�டவ� க����� �ழானதாக
அைம��� உ��யான ���கைள மா��வ� ஆேரா��யமான ஒ�ற�ல
எ�பைத தா�க� ஏ���க� என ந���ேற�.

அ��ய�� ப��கார�- கத� �ய�� ெவ��யா ெப����ட�.
ஆனா�� ெச��ேறா� அ�லவா. நா���� ந�ல� என ெதாட��ேறா�.
கா� ச�வமயமானா� ��தைல என தா�க� க�����க�. எ�ைன�ேபா�ற
மத ந���ைக��லாதவ��� பல ஆ��க� ஆனா�� அதனா� ம���
��தைல வரா� என� ேதா���ற�.



இைத�ெதாட���தா� ேந� அ�த ப��வா��யா� வாத�ைத
ைவ��றா�. த�க�� �யச�ைத , ய� இ��யா க��ைரகைள ப����ேபா�
என� இல��ய�க���� உ�க���� ேவ�பா� இ���ற�. ரா�ரா�ய�
என ெசா�ல�ப�வ� கட�த கால��� ந�லதாக இ��க��ைல. அைத
���� நா� ���ப�� இ�ைல. ேம��� ெதா��மய நாக�க� ���ல
மா�ற�க�ட� இ��யாைவ ெவ���ெகா���. �தலா���வ�ைற��
�லதன����� உைழ����� ேமாத� த���க��யாத ஒ�றா��.

ேந��� இ�க�த���� கா�� ஜனவ� 17 1928� ப�� க�த�
எ���றா�. த�கைள �ட���ெகா�� �ய அ��க��ட� எ��ட�
வ��ெகா�������க�. நா��� ேதைவ�காக இைத தா�க�
ெச�வ�ேபா� என�� ெத��ற�. எ��ட���� த�க��� ��தைல
அவ�யெம��, நா� த��ேற�. என� க����க�����
மா�ப��ேபா� தா�க� ெவ��பைடயாக ��த� ெச�யேவ���.
ஏென�� நா� தவறாக ெசய�ப�ேவ� எ�றா� அ� ேதச���� ச�ெச�ய
இயலாத ��கா����. எனேவ எ�ைன எ���த கலக� எ�ப� அ�ேபா�
த�க�� கடைமயா�ற�. த�க� �ைல�பா� ���� ச�ேதக� இ��தா�
��ைமயாக நா� த��ப�� �வா��க �ைழ�ேற�.

நம� ேவ�பா�க� ெப�மளவாக�� ��ரமானதாக�� உ�ளன.
ச���� ���க� இ�லாம� இ����றன. என� ��க�ைத நா�
மைற�க��ைல. �க��ற�த, ஆ�ைமயான, ேந�ைமயான ேதாழைமைய
நா� �யாக� ெச�யேவ�������. ஆனா� நா� ஆ��� கா�ய���
காரணமாக ேதாழைம இழ��க� ேந�டலா�. அ�த ெசய�க�தா�
அைன�ைத���ட ேமலானைவ. அேதேநர��� நம� இ�வ�� த��ப�ட
உற�க�� ெந��க� பா��கா�. நா� ெந��காலமாக ஒேர ���ப
உ���ன�களாக இ���வ��ேறா�. க�ைமயான அர�ய� ேவ�பா�க��
இைடேய�� அ�ப�ேய இ��ேபா�.

க���ேவ�பா�கைள ���� எ���க�. அைத �ர����ேற�. என�
�ள�க�ைத�� த��ேற�. ேம�க�ட கா���� க�த� ேந� ஜனவ� 11,
1928� கா���� எ��யத�� ப�லாக எ�த�ப����த�

கா�� ஏ�ர� 1 1928� ேந���� எ��னா�. பண�கார�க� இ�லாத,
வா�ேப�� ம��� ெகா�ட ப��த வ��க��லாத ஓ� இய�க�ைத நா�
இ�வ�� ஆர���கேவ��� எ�ப�� த�க� க���ட�
உட�ப��ேற�. ஆனா� அத�� கால� க�ய��ைல .

ஜூைல 29 1929� கா�� எ��ய க�த��� ேந� இ��ரா���
�ைற����� எ��ய க�த�கைள பாரா���றா�. ம�த�� ஆர�ப�,
மத� ���தைவக� �வாத�����யைவ எ�றா�� க�த�க�
ந�றாக��ளன என எ��னா�. இ����� அைவ வ�தா� ந�ல� எ�றா�.



அ��த கா��ர� தைலைம எ�ப� ���� கா�� எ�����தா�.
அ�� த�னா� அ��ைமைய ஏ�க��யா� எ�பைத �ள�����தா�. ேந�
எ����ெகா�ளலா� என ��������தா�. ேந���� இ����
அ�ேரா��ய அர�ய� ெதாட��க� ெசா��ேபா�ற�- அவ���
உைழ�பாள�, �வசா�க�ட�� ெதாட���ள� என அவ� ய�
இ��யா��� ��������தா�.

ேந� தன� �ழைல தா�� ��ர ��தைன உ�ளவ�. ஆனா� உைடைவ
உ�வா��� அள��� அவ� அைத ���க ���பமா�டா�. அவ��
கர�க�� கா��ர� பா�கா�பாக இ���� என கா�� ய� இ��யா ஆக��
1, 1929� எ��னா�. ெபா�� ஆ�ற�ட� ெசய�ப�� இைளஞ�க��
ஆ�றைல க����� ைவ�� பய����ததாக மா�றேவ��� எ�ற
க��ைத ய� இ��யா அ�ேடாப� 10� எ�����தா�..

கா�� நவ�ப� 4 1929� ேந���� எ��ய க�த��� த�க�
�ைள��� இதய����� ஏ�க��யாத ஒ�ைற நா� ெசா�னா� தா�க�
அைத எ���கேவ��� என எ��னா�. அ�ப� எ���பதா� என� அ��
�ைற���டா�. தா�க� ேசா��� ஏமா�ற� அைடயேவ�டா�. நம�
நா��� �த��ர� எ�ப� ஆக உய��த ��தைல எ�ப�ட�
�ர�படேவ�டா�. அ��த ஆ��� தைலைம ஏ�க�ேபா�� தா�க�
��ைமயாக �ற�ட� இைண�� ெசயலா�றேவ��ய கடைம�����
ெவ�ேயற��யா�. ெபா�ெவ��� தர�ப�� க����கைள க��
த�க��� பய��ைல என நா� ந���ேற�.

ேந� அலகாப����� 1929 நவ�ப�� கா���� எ��னா�. இ��
ெபா��ெசயல� எ��ற வைக�� நா� அைம�� க���பா�����
இ��கேவ��� எ�ப� ச�யான�தா�. ஆனா� என�� ேவ�
கட�பா�க�� இ����றன. AITUC ெதா��ச�க தைலவராக��,
இ��ெப�ட�� �� ெசயலராக��. இைளஞ� இய�க அைம��
வ�கா��யாக�� கட�பா�க� இ����றன. ப�ேவ� ��ைரக�� சவா�
சா��ய��ைல என� ேதா���ற�. இ�ப� ேமாத�க� �ைற�த
கட�பா�க�� என� மனசா�� ெசா�வ�ப��தா�
ெசய�படேவ����ள�.

கா��ர� ெசயல� பத������ நா� �ல�யாகேவ���.
அ�பா��� அ�����ேட�. அத� நகைல த�க��� அ�����ேள�.
கா��ர� தைலவ� பத� க�னமான�. நா� ச�யான ேத�� அ�ல.
தா�க�தா� ச�யாக இ����க�. மாள�யா� ேபா�றவ�க� ெசா�வ�தா�
கா��ர� ெகா�ைகயா�� எ�� நா� ெபா��தமானவ� அ�ல எ�� ேந�
எ�����தா�.

ந��ப� 8 1929� கா�� எ��னா�. தா�க� �ட�ேபா�� ��ட�
மல���டம�ல- ����ட�தா�. அைத த�கைள�த�ர யா��



எ��க�ேபாவ��ைல. நா� எ��பதாக இ��தா� ��னேர
எ��������ேப�. .

கா��ர� லா�� அம��� (�ச�ப� 31 1929) ஜவஹ���
வா��ப��ேபா�. இைளஞ�க� எ����ெகா�ளாம�
வா��ப��க��ைல என ெசா�ல��டா� என� ேப�னா� கா��.

ஏ�ர� 17, 1930� கா�� ெப�க���� அைற�வ� ஒ�ைற ���தா�.
ஜவஹ� �ைறைவ�க�ப���ளா�. அதாவ� இ��யாைவ �����
�ைறைவ���ள�. எனேவ கடைம உண��� - ேபாரா�ேவா� எ�ப�
ெச��.

1933 �னா அ��ைகக� எ�ற ெபய�� கா�� - ேந� அ��ைக
க�த�கைள ேந� கா��ர� க��� சா��� ெவ������தா�. அ��
இட�ெப���ள �வாத சார� இ�� தர�ப��ற�.

ெச�ட�ப� 14 1933 மகா�மா அ��ைக ஒ�ைற ெவ������தா�.
அ�� த�டைண�கால� ��வத�� ��ேப ����க�ப�டைத
ெத����றா�. உட��ைல பல�னமா� ெத�� வ�வத�� �ல வார�க�
���கலா�. என� த�டைன�காலமான ஆக�� 1934 ����வைர ���
ம��� இய�க� நட�� ைகதாக��டா�. என� நடவ��ைககைள
த�கா�கமாக ����ைவ��ேற�. என� ��தைல என�� ச�கட�ைத
த���ள�.

��தைல இய�க� தவறான வ��� ெச�ல��டா� என
எ��ட�ேக�� வ�பவ�க��� என� அ��ைர ஆேலாசைனகைள
ந��ேவ�. வ��ைறைய ஆ�பவேரா அ�ல� பா��கப�பவேரா எவ�
ெச�தா�� அத�� ப�� அ��ைச வ�யான ச�டம��� ேபாரா�ட�தா�.
இ�த� கால�ைத ஹ�ஜன ேம�பா���காக ெசல��ேவ� எ�ப�
அ��ைக�� சார�.

ெச�ட�ப� 14 1933 ேந� அ��ைக ஒ�ைற ெவ����றா�.
��தைலயான�ட� எ� தாயா�� உட��ைலேமாசமானதா� அவ�ட�
இ��கேவ��யதான�. 20 மாத�களாக எ��த ெதாட��� இ�ைல.
இர��வ�டமாக கா��ைய பா��க ��யாம�ேபான�. �லநா�க�
தாயா�ட� இ������ �னா�� கா��ைய�பா��� ெந�ேநர�
�வா��ேத�. �னா��� கா��ைய பா��கவ�தேத பல �ஷய�கைள
ெத��ப���ெகா�ள�தா�.

இ��யா�� எ�ண�றவ�கைள�ேபாலேவ நா�� கா����
தைலைம�� கட�த 13 ஆ��களாக ��தைல� ேபாரா�ட���
ஈ�ப���ேள�. மத��யாக பா��காம� அர�ய� ெபா�ளாதார
பா�ைவ�டேன, ச��யா�ரக��� அத� ெந�சா��த அ�ச�க��காக



உட�ப������ேள�. ஆனா� கா���ேகா சமய� அ��பைடயான�.
இ�த ேவ�பா�ைடதா�� எ� ேபா�ற பல� அவ�� தைலைம����
ெசய�ப��ேறா�. இ��யா��, உலக�� ெசய��� தைலவ� அவ�
எ�பைத அ���. நம� வா����� நா� ேம�ெகா��� ��ப�����
அழகான அ��த� ெகா��தவ� கா��. அவ�ைடய �ைறக� ச�யானைவ-
அைத நா� ��ப��வ��ேறா�.

இ�நா��� �ர�ட�ப�பவ��� �த��ர� எ�ப� இ�ைலெய��
அ� �த��ரமாக இ��கா�. எனேவ நம� ேநா�க�ைத நா�
ெத��ப��தேவ���. ெபா�ளாதார ெந��க� �����ள இ�கால���
ேத�ய இய�க� தன� ெபா�ளாதார ெகா�ைகக�� ெத�வாக
இ��கேவ���. என�� கா��� க���ைய ��ட�ெசா�� ந�ப�
ெசா���றன� . �ல�� �ழ�� அ� க�ன�.

ேந� அவ�க� கா���� ெச�ட�ப� 13, 1933 � க�த� எ���றா�.
����தைல ம��� கரா�� வ�கா�டலான அ��பைட உ�ைமக�
ெபா�ளாதார மா�ற�க� ��மான��� ெத��ட� இ��ப� அவ�ய� என
அ�� வ��������தா�. இ��யா�� ெவ�ஜன ம�கைள ��ேன�ற
ேவ��ெம�� �யநல��க ப�� தன� �ற�� ச�ைககைள
ைக�டேவ���. இ�ைலெய�� ம�க� ��ேன�ற� எ�ப�
சா��யமா�� என�ேக�� எ������தா�.

வ�டேமைஜ மாநா� இ��யா�� �யநல ச��கைள
வ��ப���வதாகேவ ���ற�. இ��யா�� ப�ேவ� �ர��ைனகைள
���க பய�பட��ைல. இ��ய ��தைல எ�ப� உலக�ர�சைனக�ட�
ேச��ேத இ����ற�. இ�� நா� அைம� கா�க��யா�.

கா��ர� க���கைள அரசா�க� தைட ெச���ள �ைல��
ெசய�ப�வ� க�னமா���ள�. ந���ைக�� பா��ர��லாத ம�த�க�
தலம�ட�க�� கா��ர� அ�கார�ைத எ����ெகா�� ���பாத
ெசய�க�� கா��ரைச அைழ�� ெச���றன�. அவ�க�
த��க�ப�டாகேவ���.. ��� ஒ��ைழயாைம ����� க�ைமயான
�ழ�ப�க� �ல��ற�. ��கேளா அைம��க� வ�வாக இ��பதாக
க��னா� ��� ஒ��ைழயாைமைய நட���ெகா�ள��� எ����க�.

இரக�ய� எ�பைத ஏ�பத���ைல என�� ெசா����க�. நம�
இய�க� அ��பைட�� �ற�த இய�க�. அ�� இரக�ய ெசய�பா�க���
இட��ைல. ஆனா� அைத �டந���ைகயாகேவா �ம���டேனா
பா��க��யா�. �லதகவ�கைள அ���வ�� தலம�ட��� இ�த
இரக�ய�ைறக� ேதைவ�படலா�. நா� அத�� ஊ�க�
ெகா��கேவ�டா�. த���க��யாத ேநர�க�� அைத
அ�ம��கேவ���.



ச�ப�த�ப�ட அ�கா�க��� உ�ய தகவைல� த�����
ேபாராடேவ��� எ�ப� கா��ர� ெதா�ட�க��� எ��சைல�த��ற�.
ச��யா�ரக���� ெச�ல�ேபா�றவ� அத�� �� ைக� ெச�ய�படலா�.
த�டைன�� உ�ளாகலா�. �����ேய அ���� அப�தமாக�ப��ற�.

ேந���� ெச�பட�ப� 14 அ�� கா�� ப�� க�த� எ��னா�.
ெவ�பைடயாக பல அ�ச�க� ���� எ��ய� ���� ம����
ெத���தா�. நம� ���ேகா� ����தைல எ�ப�� ச�ேதக��ைல.
�யநல�கார�கைள ச��ப��தாம� ெவ�ம�க�� வா��ைக ��ேன�ற�
இரா� எ�பைத�� ஏ�பதாக ��னா�.

வ�டேமைஜ மாநா� ���த அ�பவ� ப����, உலக�ெதாட��க�
இ�லாம� ��ேபா�கான ேத�ய� இ��க��யா� எ�ப���
உட�ப�வதாக ெசா�னா�. இல�� ���� ���ப� ���ப தா�
ேப�வ��ைல. வ��ைறக� ச�யானதாக ேவ��� -
அ�ப������ேபா� இல�� ேநா�� ெச�ல இய�� எ�ப�
தைலயானைவ என அ�க�த��� ெத��ப���னா�.

எவைர�� ெகா�ைம�� வ����த��� உ�ளா�காம�
மனமா�ற���� �ய���கேவ���. இத�� ��டகால� ���கலா�
என�ேதா�றலா�. எ�ைன�ெபா��தவைர அ�தா� ���ய �ர�.

ச�ட�ேராத அைம�� எ�பதா� demoralisation எ����க�.
ச��யா�ரக� ச�யான �ைற�� ெதாட��தா� மன�ேசா�� ஏ�படா�.
��� ஒ��ைழயாைம�� த�நப� தயாராக இ����வைர இய�க� �ழா�.
�ர� ச��யா�ரக� எ�� அத�� தைலைம ேவ���. அ�� தவ�
ஏ�பட����. இ���ள �ழ�� எ�த அைம��� �ைமைய
ஏ���ெகா�ள��யா� எ�பைத அ�ேவ�.

அ��� இரக�ய �ைறக� ���த�. அதைன உ��யாக
க���ப��த��ைலெய�� ����க� உ�வா���. த���க��யாத
�ைலக�� அ� அவ�யமாகலா�. ஆனா� ெவ�ம�க� இய�க���
அவ�கைள அ�ச��� ப�ேக�க ைவ�கேவ��� எ�பதா� அதைன நா�
பய�ப����ெகா�ள ���ப��ைல. ��� ஒ��ைழயாைம வள�����
இரக�ய �ைறக� எ�ரான�.

த�நப�க� ச��யா�ரக� எனெசா�� ேநா��� ெகா��ப� எ�ப�
ேக����ய� எ�பைத ஏ��ேற�.

கா��ர�� ஆ�க��வ��ட�க� ப�� தா�க� ����டாத
இைடெவ�ைய த�க� க�த� த��ற�. ��டாைம ஒ���, வ���
ஒ��ைம, கத� கா� ேபா�ற ஆ�க��வ��ட�க� நட��வ���றன. இ�ப�
பல இய�க�க�� ப�ேக�� ��� ஒ��ைழயாைம�� ப�ேக�க இயலா�



என ெவ��பைடயாக ேப�பவ�க�� நா��� ��தைல��
ப�யா��பவ�கேள. ��தைல எ�� ��ைட க��� கைலைய
கா��ர�கார�க� க�க���. ��ேப நா� ெசா�னப� எரவாடா�����
�����ேய வ�ததா� �ைற�த�டைன�கால� வைர த�ப�ட வைக��
நா� ேபாரா�ட�கைள �����ெகா��ேற� அ� கடைம என
உணர�ப�டா� எவைர�� ��ப��தா�.

ேம���ய க��� ப�மா�ற�ைத �னா 1933 அ��ைக ெதா����
காண����.

கா�� �ச�ப� 22 1933 அ�� மதரா� ெம���� ேப�� அ��தா�.
அ��ேந� ���த ேக��க� எ��ப�ப�டன. ேந���� க�����
ெகா�ைக சா�� இ��பதா� கா��ர� அ�ெகா�ைகைய அவர�
வ�கா�ட�� ெப�மா எ�ப� ேக��. அ�ப� நா� க�த��ைல என
கா�� ப�� அ��தா�.

ஜவஹ� �க ேந�ைமயான ம�த�. சக ேதாழ�க��� உ�ய அ���ைப
தராம� அவ� கா��ர�� ெகா�ைககைள மா�றமா�டா�. ேம��
ஜவஹ��� அவர� ெசா�த� க����க� ேபா�மான அள� உ��ெபறாத
�ைல�� (Not sufficiently crystalised) அவ� கா��ர� அ��பைடக�����
�லகமா�டா�. அவ� ேசாச�ச��� �� உ��யான ந���ைக ெகா�டவ�.
ஆனா� இ��யா�� அைத எ�வா� அ��ப���வ� எ�ப� அவ�ட�
இ��� ெக���படாத உ�� �ைல��தா� (still in melting pot ) இ���ற�.
எனேவ அவர� க���ச க����க� எவைர�� பய���த��ைல.

ஜனவ� 21 1934� அவ� ேந���� எ��ய க�த��� இைத கா��
அவ�டேம ெத������தா�.

You have no uncertainty about the science of socialism but you do not know in full how
you will apply it when you have the power.

கா�� ெகா��த ேவ� ஒ� ேப�� ேசாச��� அ� ெதாட�பான�.
இ���தா� ைட�� ேம 21, 1934 ப���ைக�கான�. கா�� தன� ப���
ேசாச��� ��� உ�வானைத வரேவ�பதாக ெசா�னா�. இ��யா��
�ற�பான �ைலைமகைள கண���ெகா�� அவ�க� ெசய�படேவ���.
அவ�க�� வ��ைறய�ற பாைத என ெசா�����பைத நா�
வரேவ��ேற� எ�ப� அ�ேப���� சார�.

1934 ஆக�� 13� ஜவஹ� கா���� எ��ய க�த���
ஒ��ைழயாைமைய ����ெகா�டத�� அ����ைய ெத������தா�.
அத�� தா�க� ��ய காரண�கைள ப���ைகக�� பா��த���
அ����யைட�ேத�. இ�ெப�� உல�� த��� இ��ப�ேபா�



உண��ேற�. ��வய� �த� இ��ண���� நா� பழ�கமா���ேள�.
ஆனா� இ�ேபா� பாைலவன��� த����ட�ப�ட�ேபா� உ�ள�.

கா��ர�� ச�க ெபா�ளாதார அ�ச�க�� ப���
ெகா��க�படேவ��� என �ைன��ேற�. ஆனா� ெசய�����
பல��� இ�வா� எவராவ� ப��� ெப�றவ� இ��தாேல அவ�கைள
ெவ�ேய�றேவ��� எ��ற எ�ண� இ���ற�. �ர�சைனகைள
����ெகா�ளேவ��� எ��ற எ�ண��ைல.

இ��� �ைரவ� என அைழ�க�ப�பவ� மரவ��ைய மா����
இ��ேப� என ெசா�னா� அவ� ‘இ��� �ைரவ�’ எ�பைத தவறாக
பய�ப����றா� எ�ேற ெபா��ெகா�ள ����. என� வ�க� �ல
த�க��� வ�ைய� தரலா�. ஆனா� த�க�ட���� எ� இதய�ைத
மைற���ெகா�வைத தா�க� ���பமா���க�.

இ�க�த���� கா�� ப�� எ��னா�. ேந���� ஆக�� 17 1934�
கா�� எ��ய க�த��� ����தைல எ�பத�கான �� அ��த���
தா�� அ���தைலேய ����வதாக எ��னா�. ஆனா� ��மான�க�
உ�வாவத�கான உ�யகால� ேவ��� என �ைன��ேற�.
இல�ைக�ேபாலேவ வ��� �ைறக�� இ��கேவ��� என�
��������தா�.

ேசாச�ச� ���� அகரா�கைள� பா��ேத�. ப��த��ன� என��
எ��� ��தாக �ல�பட��ைல. மசா� ��தக�ைத�� ப��ேத�. நேர��ர
ேதவா ������ ��தக�கைள ேநர� வா���� ேபாெத�லா�
ப���வ��ேற�.

ெசய����� ��க� க�னமாக இ�����க�. இ��பவ�க� நம�
ேதாழ�கேள. இய�க� �த��ரமான�. ந���ைக�� பா��ர��லாதவ�க�
எ�றா� அவ�கைள மா���டலா�. அவ�க�� இயலாைமைய
�ைறெசா�� பய��ைல எ��ற அ��ைர�ட� அ�க�த� ெச�ற�.

வ�லபா� பேட��� கா�� ெச�ட�ப� 5 1934� எ��ய க�த���
கா��ர����� �ல�வதாக ெத����றா�. கா��ர� ம��� நா���
நல�க��காக அ��பைட உ���ன� உ�பட அைன��
ெபா���க������ �ல�வேத ச� என ெத���தா�.

1920 �த� �க ெந��கமாக இ��த அைம��� �� ஆ�வ� இ�லாம�
இ��கமா�ேட�. க�னமான இதய��டேனேய இ���ைவ எ��ததாக��
கா�� ெசா��றா�. வ���ற எ��கால���� ஜவஹேர ச�யான
தைலைமயாக இ��க����. அவ�� ெதாட�� ம��� அ��ைரைய நா�
இழ�கேந���ற�. (I miss at this juncture the association and advice of Jawaharlal).



ேசாச�ச அ� ஒ�� வள���வ��ற�. ஜவஹ� அவ�க�� தைலவ�.
அவ� எ�ன �ைழ�றா� எ�பைத நா� அ�ேவ�. அ��ய� உண��
அ��பைட�� அவ� அ�க �ைழ�றா�. அவ� �க� ைத�யமானவ�.
அவ��� ேசைவ ெச�ய வய� �ைறய இ���ற�. அவர� இல���
அவ��� ெப�� ந���ைக�� இ���ற�. ேசாச�ச ��� ெபா�வாக
அவர� க���ட� இ���ற�. �ைறக� �ல மாறலா�.

ேசாச�ச ��� வள�வைத நா� வரேவ��ேற�. அவ�க� �யாக ��த�
ெகா�டவ�க�. வள��� வ��றா�க�. ஆனா�� அவ�க� ெவ���ட
ஆவண�க�ட� என�� அ��பைடயான ேவ�பா�க� இ����றன. எ�
கா��ர� இ��� அவ�க�� ேசாச�ச க���ய�க� பர�ப�ப�வத��
ெந��க� எைத�� த���ட��டா�. இ��தா� ஒ�வைக moral pressure
த�வத�� ஒ�பா����. இ�வா� கா�� தன� �லக� க�த���
காரண�கைள ������றா�.

வ�லபா� ப�ேட��� ஏ�ர� 5 1935� எ��ய க�த��� த�க���
உ�ைமயான தைலவ� ஜவஹ�தா� என எ��னா�. ம�ற நா�க�
அைனவ�� அவ��கான �ர��க� ேபால�தா�. ஜவஹ� ��ைமயாக
��ப�தம�ற �த��ர��ட� ப�யா�றேவ��� எ��ற �ைழைவ கா��
ெத������தா� என க�த ����.

அகதா ஹா�ச� அவ�க��� கா�� ஏ�ர� 30 1936� எ��ய க�த���
ேந� ���� ெசா��றா�. ேந� தன� க����கைள ��ரமாக� த�பவ�.
நா� அ��தவைர அைத ேமாத� அள��� அவ� எ��� ெச�வ��ைல.
வ�தா� அவ� ��வ��ைல. கா��ர� ஒேர வைக�ப�ட இய�கம�ல.
ெப��பா�ைம ���கைள ஜவஹ� ஏ�பவ�. அவைர� ேபா�ற
இய��ைடய ஒ�வ��� இ� �க� க�னமான ஒ��. வா��ைக ���த
பா�ைவக�� �க�ெப�� ேவ�பா�க� எ�க�ட� இ��தா��
இதய�தா� �க அ�காைம��தா� இ���ேறா� என அ�க�த��� கா��
ெத������தா�.

ேந���� கா�� ஜூைல 15, 1936� க�த� எ��னா�. உ�க� க�த�
எ�ைன ெதா����ட�. உ�க� சக ேதாழ�க� பல��� உ�கைள�ேபா�
ெந��ரேமா, ெவ��பைட�த�ைமேயா இ�ைல. இதனா� �ப�தமா�ற�.
உ�க�ட� பய��லாம�� �த��ரமாக�� �வா���க� என
அவ�க�ட� ெசா��வ��ேற�. அவ�க� ேப��� ��க� அைட��
எ��ச�- ெபா�ைம��ைம க�� அவ�க� அ���றா�க�. ேசாச���க�
ெச���� ேக�க���� அவ�கைள கா�காம�� அவ�க� �� எ�த�த
ம�யாைத கா�டாம�� தா�க� நட��ெகா����க�.

அவ�க�� ெப��பா�ைம க�� தா�க� �சன�ப����க�.
அவ�க�� ஒ���த க��தா�தா� ெபா����� தா�க� வ�����க�.
அ�கார� இ��� உ�க��� வர��ைல. உ�கைள ெபா����



அம���ய� அ�கார� ெபறைவ�க��தா�. க��� ��ட�க�� ச��
நைக��ைவைய ����க�. அ� த�க�� இய��தா� என ெசா��ற�
அ�க�த�.

கா���ட� ெச� ம��� ெபளலா எ�பவ�க� ேப�� ஒ�ைற ஆக��
8 1936� எ��தன�. ேந� ���த உண�ெவ�ன எ�ப� ேக��. அ���
பாரா���தா� எ�ப� கா���� ப��. வார���� இ��ைற
ேப��ெகா��ேறா�. அவ� ேப�வ� ேபா� நா� ேபசாம� இ��கலா�.
எ�ன ேதா���றேதா அைத அவ� எ��ட� ெசா�லாம� இ��ப��ைல.
ஜவஹ�� ெகா�ைகயா� என�� எ�த ேவைல��� பா����ைல.

அவ�� ��ட� ���த ப�� எ��ட� இ�ைல. அவ� எ�ன ெச��
அத�� நா� ப��கா�டாம� இ����ேள�. அவ�� ��ஞான
ேசாச�ச���� எ��ட� ஜா� இ�ைல. அவ� ��யா க���ச���காக
���றா� என� ெசா�வ�� உ�ைம��ைல. அ� ��யா��� உக�த�
எ��ற க��� அவ�ட� இ���ற�. அ�� �ட அ�யம�ற சா��தைழ
அவ� த�வ��ைல.

இ��ய� ேதைவக��ேக�ப நம� �ைறக� இ��கேவ��� என ேந�
ெவ��பைடயாக ெசா��றா�. வ��க�ேபா� என அவ� ேபச��ைல. அ�
த���க��யாத� எ��ற க��� அவ�ட� இ���ற�. ச�ப��� ஈ�
ெகா��க�படாம� ப��த� இ��கா� எ��� ேப���ளா�. இ��
எ����கா�ட எ�ன இ���ற�. ேவ�பா�க� இ��பதா� எ��க� என
எ�கைள ��த��ப� ேக����ய� என கா���� ேப�� ெச�ற�.

ARE WE RIVALS ? நா�க� எ��களா? என� தைல���� ஹ�ஜ� ஜூைல
25 1936� �ள�கம��தா� கா��. என� வா�நா� ேவைலக� ஜவஹ�
��ட�தா� பாழா�ேபா���ட� என நா� ெசா�னதாக ெச��க�
ெவ�யா���ளன. அ�வா� ெசா�ல��ைல. நா� அ��தவைர
இ��யா�� �த��ர� வ��ைற��லாத வ�க� �லேம எ��தா�
ஜவஹ� ���ட� இ���றா�.

க���ேவ�பா�க� எ�க�ட� இ���ற�. ஆனா� த��ப�ட
உற�கைள அைவ பா��த��ைல. என� வா�நா� ேவைல ஜவஹ��
��ட�தா� பா��க�பட��யா�. ����� அட���ைறகளா� �ட அைவ
பா��க�பட��ைல. I cannot think of myself as a rival to Jawaharlal or him to me .

கா�� ஏ�ர� 20 1937� கா�� ேசவா ச�க��� ேந����� தன���
உ�ள ேவ�பா�க� ப�� ேப��றா�. 1935 ச�ட�ப� நட��� ேத�த��
ஆ��ெபா��� ஏ�ப� ����� அ��ைச ����� உ�ள ேவ�பா�கைள
�ள���றா�.



ஒ� ��மான�ைத ஜவஹ� அ��த�ப���வத��� நா�
அ��த�ப���வத��� ���யாச� இ��கலா�. அ��ைசவ���
அரசா�க ெபா���க�� உ�ேள ெச�� ����� த�த ச�ட�ைத
உைட�கலா� என நா� ந���ேற�. ஜவஹ���� அ�ப� நட�தா�
ம���� எ��ற எ�ண� இ���ற�. ஆனா� சா��ய� இ�ைல என
�ைன��றா�. ம�த ஜா� �� ச�� ச�ேதக� ஜவஹ��� இ���ற�. அவ�
வ��க�ேபாரா�ட��� ந���ைக ைவ��றா�. இ� அ��பைடயான
ேவ�பா�.

�லதன� உ�ர�ற�- ஆனா� �தலா�க� அ�ப�ய�ல- அவ�க�
இதய�ைத மா�றலா� என� க���ேற�. அ�வா� இ�வைர நட�த��ைல
எ��றா� ஜவஹ�. வரலா�� உதாரண�கைள� த��றா�. வ��ைறய�ற
அ��ைசவ��� அ� சா��ய� என நா� ந���ேற�. அ��ைச ெவ���
எ�ப� எ� �ைல�பா�.

அரசா�க அ�கார���� ேபா� மா��வ� என ��ெவ��தா��,
ேபாகேவ�டா� என ��ெவ��தா�� த��ப�ட வைக�� என��
ந�ட� ஏ���ைல. நம� ெசா�த இல��ய�க��காக நா� ெபா���
ஏ���ெகா�டா�, பய���, �யநல��� ப�யா��னா� �யரா�ய
ேபாரா�ட��� ெவ��ெபறலா�. ஜவஹ��� மா�� க��� இ��பைத
மைற�கேவ��ய��ைல.

ஜவஹ� �லேநர� க�ைமயாக ேப���வா�. அவ��� த�
ேதாழ�க�� ம���� ெத���. அவ�கைள த� க����� ெகாணர����
எ��ற ந���ைக�� அவ� ேவைல ெச��வ��றா�. ����� எ����
ஒ��ைழயாைம நட�தலா� எ�ப� அவ� க���. அவ��� அ��ைச
எ�ப� ஆக உய��த த�ம� அ�ல என�� ெசா��றா�. ��தைல�காக
�����கார� ெதா�ைடைய அ��கேவ��� எ�� அைத ெச�யலா�
என க��வா�. ஆனா� அைத இரக�யமாக அ�லாம� ெவ��பைடயாக
ெச�ய �ைன�பா�.

என� ெகா�ைக�� அ��ைசதா� தைலயாய�. வ��ைற வ�யாக
வ�� ��தைல ��தைலய�ல. ஜவஹ��� அ��ைச வ��� �த��ர�
எ�� ம����தா�. ஆனா� வ��ைற அறேவ இ�ைல எ��ற க���
அவ�ட��ைல.

ஏ�ர� 25, 1938� கா�� ேந���� எ��ய க�த��� நா� நம�
ேவ�பா�களா� பல�னமா� வ��ேறா�. �க ���ய வரலா�� க�ட���
எ��� ந��ட� உட�பா��லாம� இ���வ��ற�. த�கைள எ��ட�
அைழ��� ெச�ல��ய��ைல. நா�� த�யாக இ��பதாக உண��ேற�.

என� அ���காக ��க� �ைறய ெச����க� எ�பைத அ�ேவ�.
நம� அ�� கலக� ெச���ேபா� அ���காக நா� ����ெகா���கைள



ெச���ட��யா�.. த�க�� ��த� �ள����� என� வா���க�. அ�
என� த�ைமைய ேம�� அ�க����. நா� ����யாகேவ���.

கா�� ேசவா ச�க��� கா�� ேம 5 1939� ேக��க��� ப�� அ���
ேப�னா�. ஜவஹ� ேசாச�ச��� ந���ைக��ளவ�. ேசாச���க�ட�
கல�� ேப�வா�. ஆனா� எ�த ேசாச��� ��� உட�� அவ�
இைணய��ைல. அவ�க� ேவைல�பா���� ேவ�பா�க� உ�ளன.

என��� ேசாச���க���� ேவ�பா�க� இ����றன. அவ�க�
இரா�ைட ���வைத ேவ��ைகயான� என �ம���ப�. மனமா�ற���
என�� ந���ைக���. அவ�க��� அ� இ�ைல. அவ�க�� �ன�
எ��ட� வ�பவ�க�தா�. அ�ல� நா� அவ�க�ட� ெந���வதாக��
ெகா�ளலா�. இ� எ�வள� நா�க� ����� என�ெத�யா�.

என��� ஜவஹ���� ேவ�பா�க� இ���ற�. அைவ அ�வள�
���யமானைவய�ல. அவ� இ�லாம� நா� �டமான� ேபா� இ����.
அவ���� அ�ப��ப�ட உண�� இ���ற�. எ�க� இதய�க� ஒ�றாக
இ����றன. பயண� ெவ�� அர�ய�� �வ�க��ைல. அத���
��ேபயான�.

டா�ட� � � ரா��� அ�ேடாப� 12, 1939� கா�� எ��ய க�த���
எ�னா� ேதா�� �ைமைய ெதாட��� தா�க ��ய��ைல.
ஜவஹரா�தா� எ� இட���� வ�� ஓட ����. அவ�� மா�ப�ட
பா�ைவகைள ச�ெச�யலா�. அ�ப�ேய இ�லா���� அவர� க���
ேநா�� அைனவைர�� அவ� அைழ�� ெச�றா�� எ�ன இ���ற�?
ஜவஹ� ேபா� ெவ��பைடயான, ேந�ைமயானவ� ேவ� எவ�� இ�ைல.
இ�வைர க����ல� நா��� ெச�வா�� ெச���வ�ேத�. இ� ஜவஹ�
�ல� அைத ெச�யேவ��� எ�பைத ஏ���க� என க���ேற� என
மன� �ற����தா�.

ப�பா� கா��ர� அம��� ெச�ட�ப� 16, 1940� கா��
உைரயா��னா�. �யரா�ய� ���� நாேனா, ஜவஹேரா ச�யான �ள�க�
தர��யா�. எவராவ� ெசா�னா� அவ�� மாணவனாக நா� இ��ேப�.
அ� வைரய��க��யாத ஒ��. �ல �ஷய�கைள ம��� எ�னா�
ெசா�ல����. ேப���ைம, ��� �த��ர� எ�பன அத� ேவ�க� என
ெசா�லலா�. இைவ��� �யரா�ய அ��பைடக� இ��க��யா�.

ஜனவ� 15, 1942 கா��ர� அம��� கா�� உைரயா��னா�. ஜவஹ��
நா�� ������ேடா� எ�ப� அப�தமான�. த�யா� அ��� �ைர
���க��யா�. ேந�தா� என�� ��பானவ� ராஜா�ேயா, வ�லபாேயா
அ�ல. (I have always said that not Rajaji, nor Sardar Vallabhbhai, but Jawaharlal will be my
successor.)



ேந� மன�� உ�ளைத ெசா�வா�. ஆனா� நா� எ��யைத அவ�
ெச�வா�. நா� ேபான�ற� நா� ெச�தைத அவ� ெச�வா�. என�
ெமா�ைய��ட அவ� ேப�வா�. நா� இ���ேற�. எ��ட� அவ�
ச�ைட���றா�.ேபான��? எ� ெமா�ைய அவ� ேப�வா� எ�ப�
நட�காம� ேபானா�� அ�த ந���ைக�ட� நா� மர��ேப�.( I would
atleast die with this faith)

கா�� ெதாட��த மாத�க�� ெவ�நா�� உற�க�� ஜவஹ�
ெசா�வேத த� க��� என ெசா��� அள� ெச�றா�. அவைர த� வா��
என பல�ைற ேப���க�� ெவ��ப���னா�. ஏ�ர�1, 1947 �ரா��தைன
��ட��� �ட ஜவஹ� ந��ைடேய ஆக�ற�த ம�த� என �����டா�.
ஏ�ர� 4 அ�� அவ� ச���த எ���ய �ர���க�ட� ேந��� �றைமைய
�ய�� ேப�னா�. நா� இ�லாம� ேபாகலா�. ஆனா� இ��யா உலக
சமாதான��� ஒ�யாக இ����. ஜவஹ� இ��பா� எ�றா�.

ேந��� தன� �யச�ைத�� கா�� ���த �ம�சன�பா�ைவ�ட�
�ய�� ேநா��� அ�ச�கைள�� ��ைவ�����றா�. ேகாகேல
�����ட ஒ�ைற ேந� ேம�ேகா� கா�����பா�. எ�ப�
க�ம������� கா�யம�த�கைள கா�� உ�வா�����றா� எ�ப�
அ�ேம�ேகா�. ம�த�க�� நா�����ைப உண��� இய�க� க���
ெப��தைலவ� கா�� என ேந� ������ இ��பா�.

த�கைள�ேபா�ற அைனவ���� கா���டனான �ைண��
எ�வாறான� என ேந� �����வா�. கா���ட� இ��� ேதா��
அைடவ��ட ஒ����லாதேத- அவ� இ�லாம� நா� ெப�� த�கா�க
��ேன�ற�கைள �ட..

��தா�த��யாக �லேநர� அவ� ��ேபா�� ேபா� ெத�வா�. ஆனா�
ெசய�� அவ�தா� இ��யா�� �க�ெப�ய �ர��கரவா� என�� ேந�
�������ளா�.

கா�� ஒ���ேபா�றவ�க��� ம��ம�ல �ம���பவ�க����
அவ�யமானவ�. ேபாரா�ட� என அவ� அ������டா� அைனவ��
அ�� வ�� ேச�வைத பா��பதாக�� ேந� இ��யாைவ க��ண��ேத�
��தக��� ெசா��றா�. Mahatma Gandhi taught us to place politics on an ethical level
எ�� ஏ�ர� 3, 1948� ேந� அர�ய� அைம�� ச�ட அைவ�� ேப�னா�.

வா��ட�� �ச�ப� 18, 1956� ேந� ெதாைலகா��, வாெனா� உைர
த�தா�. இ��யா�� ஆ�ர�கண�கான ஆ��க� ெகா�ட வரலா���
ந�லைவ�� அ�லைவ�� நட�ேத���ளன. வரலா� த� ��பாைத��
அைம� சமாதான� ச����த�ைமைய �ம��ெகா�ேட வ���ள�. நம�
கால��� இ�ெச��ைய கா�� �ரகடன�ப����ெகா����தா�. அவ�



அைம�யான அ��ைசவ��� ��தைல ேநா�� ெப�ம�கைள
ெசய�படைவ�தா� .

�னா ��த� தா��த� ெதாட�பாக ேந� நாடா�ம�ற��� ஆ��ய
உைர�� ��க�டவா� ெத���தா�. கா�� ெகா�ைமயானவ� என எவ��
ெசா�ல��யா�. அவ� பல�னமானவ� என ெசா�லேவ ��யா�.

No man can say that Gandhiji was brutal. He was the essence of humility and of peace.
No man can say that Gandhiji was weak. He was the strongest man that India or any country
has produced

வள�� ெபா�ளாதார� எ�� க��தர��� ேந� ெச�ட�ப� 22 1963�
உைரயா��னா�. எ��ர�க� ���� கா���� அ���ைறைய அவ�
�ள��னா�. ம�க��� உதவாத ம�கைள பய�ப��தாத எ��ர�ைறைய
அவ� ஏ�காம� இ��தா� எ�ப� ேந� �ள�கமாக அைம�த�.

அ�ேடாப� 19, 1963� ேந� த� வா��ைக�� தா� பா��த மக�தான
ைத�யசா� மகா�மாேவ எ�றா�. அவ�� ஆ�மாைவ எவ�� �ைலேப�ட
வா���ட அவ� அ�ம��தேத இ�ைல.

கா�� மைற�தேபா� ேந� ஆ��ய உைர உலேகாைர உ���ய�.

The light has gone out of our lives and there is darkness everywhere.. The light has gone
out, I said, and yet I was wrong.. For that light represented something more than the immediate
past, it represented the living, the eternal truths, reminding us of the right path, drawing us from
error, taking this ancient country to freedom.

மகா�மா எ��ற ஒ��ள�� அைண����ட�. தவ�, அ�த �ப�
ஆ�ர�கண�கான ஆ��க��� த� ஒ�ைய ந���.. உ�ைமைய, ச�யான
பாைதைய �ர�����வ�ப����.



ேந��� நாடா�ம�ற��

இ��யா�� எ��கால� அ��� அ��பைடகைள� ெகா�ட� என� க��
அத�காக ெசய�ப�டவ� ஜவஹ�லா� ேந�. நாடா�ம�ற ஜனநாயக�,
��ட��ட வள���, மதசா���ைம, அ��ய� மேனாபாவ�, ேசாச�ச�
எ�பனேவ அைவ.

பாரா�ம�ற��� அ�கல� எ��ற ேபா��த����யவராக ேந�
�க��தா�. நாடா�ம�ற அைம��� ம��� இ���ற �ற ��வன�க��
நம� ம�க�� ��தைன - ���ேகா� நட�ைதகைள �ர�ப��பைவயாகேவ
இ����. அைவக�� வ�ைம�� ���த த�ைம�� ம�க�� நட�ைத
ம��� ��தைனைய ெபா��ேத அைம�� எ�� க��யவ� ேந�.

வா�� ேபா�வ� எ�ப�ட� ம�கைள ���தா� அவ�க�ட�
ஜனநாயக�ைத ெந��கமா�க ����தவ�- ெசயலா��யவ� ேந�.
ஜனநாயக��� வள��� எ�ப� ம�க�� வள����ட� �டேவ வள�வ�-
இர�டற� கல�த� எ�ப�� அவ��� உ��யான ந���ைக இ��த�.

வ�ைம�� க��ய���ைம�� �ைற�த நா��� வா�க��க வ��
ம�க� ���� வா�க��க ஏ�வாக அவ�க��� க���த�வ� த� கடைம
என ெசயலா��யவ� ேந�. அர�� ��ட�க� அவ�க�ட� எ���
ெச�ல�ப�� �வாத���� உ�ப��த�படேவ��� எ�ப��
தய�க��� ெசய�ப�டவ�.

ெப��பா�ைம ம�க� ��னைட�த �ைல�� இ����
இ��யா��� ‘வா���ைம அர�ய�’ ஜனநாயக� ம��ேம ேபா�மானதாக
இரா� எ�பைத உண��தவராக ேந� இ��தா�. ெபா�ளாதார ஜனநாயக�
ேநா�� நா� ெச�லேவ��� என� க��னா�. நல அர� எ��ற
அ��பைட�� ெபா�ளாதார அ�ச�க�� சம வா��� ேநா�� நக�வத�காக
ெசய�படேவ��யத� அவ�ய� ���� வ�����னா�.

பாரா�ம�ற ஜனநாயக� ெபா�ளாதார ஜனநாயக� ேநா��
பய��கேவ���. ெபா�ளாதார �ர�சைனக�� ���� அைட��
ெவ��ைய� ெபா��ேத ெபா�ளாதார ஜனநாயக� ேநா��ய நக��க�
இ���� எ�றா� ேந�. நம� ���ப�க���� �ைறேவ�ற�க����



இைடெவ� இ��கேவ ெச���. நாடா�ம�ற ஜனநாயக� இைடெவ�ைய
�ைற�பத�கான க��யாக ெசய�படேவ��� என அவ� �ைழ�தா�.

நாடா�ம�ற ஜனநாயக� த�நப��� ����ைம த�வதாக
இ��தா�� த�நப�- ச�க��� ஒ��ைசைவ அவ�யமாக�� க���ற�.
மா�ட வள���ைய�� ச�க வள���ைய�� அ� �ரதானமாக ெகா��ற�.
அவன� பைட���க ெசய�பா���� ஏ�ற �ழைல உ�வா���ற�.
ஜனநாயக���� இ�� இல�� என ஏதாவ� இ���ெம�� த�நப�க��
ந�வா�� எ�பதாகேவ இ���� எ�றா� ேந�.

நாடா�ம�ற ெசய� அத� ேம�பா� எ�ப� ம��ர�ேகாலா�
நைடெப���டா�. அ� ����� வளரேவ��ய ஒ��- உ��ர��க
ேவ��ய ஒ�� ( It had to evolve and grow- imbibed ) எ�� ெசா���த�தவ�
ேந�..

ஜனநாயக �ைற என�ப�வ� �ர�சைனகைள அைம�யான �ைற��
����� ெகா��வ�வ�தா�. அைம�வ� இ�ைலெய��
ஜனநாயக��ைல. எ�த ச�க அைம��� ஜனநாயக��� �யக���பா�ைட
வ���� ெகா�ளேவ���. க���பா� �ைல�� எ�� அ���
ஜனநாயக� இ��கா� என ஜனநாயக��� அ��பைடகைள உர�க� ெசா��
க���த�தவ� ேந�.

" Democracy means to me an attempt at the solution of problems by peaceful methods. If
it is not peaceful, then to my mind, it is not democracy. ..A social organisation must have some
discipline to hold it together… In a proper democracy, discipline is self imposed. There is no
democracy if there is no discipline"

எேத�ச�கா�க���� ச�வா�கா�க���� எ�ய வ� எ�ப�
எைத�ம உட� ������வதாகேவ இ����- ச� தவ� எ�பெத�லா�
அ�� பா��க�ப�வ��ைல. ெதாட����� மா�த�� எ�பேத
நாடா�ம�ற �ைற�� �ற��. அேத ேநர��� இள� த�ராக இ����
நாடா�ம�ற ஜனநாயக�ைத ஒ���ேபாக ெச���ட��டா� , அ�
�ர�சைன���யதா���� எ��ற ���ேபா�� எ�ச��ைக�ட��
இ��ய ��தைல�� ��னரான ஜனநாயக �ைறைய நக��� ெச�றவ�
ேந�.

நாடா�ம�ற��� மா�த�க� �தானக��� நட�தாகேவ���.
‘ேவ�ட� ����த�’ ேபா�ற மா�ற�க� அ�� எ�ப�வ��ைல. அ��
ெதாட����� மா�ற�� இ��கேவ���. ெதாட���ேய இ�ைல எ��
அ�� ேவ� இ��கா�. இ�� ��� �ழ� உ�வா�� எ��ற எ�ச��ைக
உண��ட� மா�ற� ���த �ர�சைனகைள ேந� ைகயா�டா�.



ேந� �ரதம� எ�ற ெபா����� அைவ�� தைலைம உ���ன�
எ�ற வைக��� �ற�த ஆேரா��யமான நைட�ைறகைள
���தாரண�கைள பைட�தா�. �யாயமான ேத�த�, வய� வ�ேதா�
வா���ைம எ�� ந���ைககைள அவ� ஆழமாக ப��தா�. சக
அ�வல�க�, நாடா�ம�ற உ���ன�க�ட� ேதாழைம�� க��யமான
உறைவைய�� அவ� ேப�னா�.

உ���ன�க�ட���� வ�� ேக��கைள கவன��ட� உ�வா��
ப�� அ��பதாக இ��தா�� அவ�க�� க�த�க��� தவறாம� ப��
அ���� ப��வ�ைத�� அவ� ெவ��ப���னா�. �ல த�ண�க��
உ���ன�க�� எ��பா����� �ைறவாக அைம�ச�க� ப��
இ���மானா� உ�ய தகவ�கைள அைவ�� ைவ�பத�� அவேர ��ைக
எ��பா�. அ��ய� ெகா�ைக, ெதா��ெகா�ைக ேபா�றவ��� அவ�
இ�த ���தாரண�ைத ஏ�ப���னா�. ெவ��ற���ைற சா��த
�வகார�க�� அவ�� �வாத���� உலக நா�கேள
கா���ெகா������. நாடா�ம�ற கால� ��ைமயாக �ர�� ����.

��தைல�� ��ன� அவ� பா�ச� ���� ெத�வாக அ�����தா�.
�ேசா��ைய ச���க ம��தா�. நா�க� அைழ�ைப ஏ�� அவ� ெஜ�ம�
ெச�ல இைசய��ைல. ேசா�ய� �ர���� அரசா�க�� அவைர ஈ��தன.
ம�த�ல ��ேன�ற���� �ைண��ற �ர�� என அதைன அவ� ஏ�றா�.
அத� ‘ெர�ெம�ேடஷ�’ எ�பைத அவ� ஏ�க��ைல. த�நப� �த��ர�
எ�பைத இழ�க��யா� என அவ� க��னா�. ச�க ெபா���ட� த�நப�
�த��ர� எ�பத�காக அவ� ��றா�. ம��ய��வ ஆ�� எ�ற இ��க���
த�நப� ந����ட���டா� என �ைன�தவ� ேந�.

அர�ய� அைம��ச�ட ��ணய அைவ�� ேந� �க ���யமான
ப�க��ைப ெச�தா�. அவ�� க����க� அைவயா�
எ����ெகா�ள�ப�டன. நாடா�ம�ற ஜனநாயக� �லமாக ேந� ந�ைம
ேதசமா�க ெப��ய�� எ��தா�. ந�ைம �யசா�� ��தைன�ேபா���
வ�நட��னா� என ச�யாகேவ ேக ேக ஷா ம�������தா� . ஷா கா��ய
ேந��� உைர�� :

“Whatever system of government we may establish here must fit in with the temper of our
people and be acceptable to them. We are going to make a Constitution for India, and it is
obvious that what we are going to do in India is going to have a powerful effect on the rest of the
world, not only because a new free and independent nation comes out into the arena of the
world, but because of the very fact that India is such a country that by virtue, not only of her
large size and population, but of her enormous resources. and her ability to exploit those
resources, she can Immediately play an imporatant and a vital part in world affairs. Therefore,
it is right that the framers of our Constitution should always bear this larger international aspect
in mind.”



அர�ய� அைம�� ச�ட அம��� ப�ேவ� தர�� வாத�க� எ���
���மாக வ��ேபா� அைம�யாக க����ெகா���, �ல ேநர�க��
த� வ��ைகதைலைய தட��ெகா��� ேந� இ��பா�. �வாத�க��
ஊேட க��ெதா��ைமைய உ�வா��� அ�ல� இ�தா� ��வாக அைம��
என அவ��� உ��த த�ண� க�ைண �ற�� ேபச��வ��வா� எ��ற
ப�ைவ எ� � ர�கா தன� க��ைரயான ஜனநாயக ��தைனயாள� ேந�
எ�ப�� த���ளா�. ��ம� ேபா� உ��வைத பா��� ர����ளதாக
அவ� ப�� ெச��ற�.

அர�ய� அைம�� ��ணயசைப�� �ச�ப� 13, 1946� ‘���ேகா�-
ேநா�க�’ ப��ய ��மான�ைத ��ெமா��� ேந� ேப�னா�. ஆக�� 14
1947 அர�ய�ச�ட ��ணயசைப�� ேந� ��ெமா��த ��மான���
இைறயா�ைமெகா�ட நா��� அைன�� அ�கார�க��
ம�க�ட���ேத ெபற�ப��ற� எ�பைத வ����� இ��தா�.

ம�க��� ச�க, ெபா�ளாதார அர�ய� �� உ�� ெச�ய�ப��-
அைனவ�� வ�பா�� �த��ர� ெபா�ெந� ம��� ச�ட���பா�ப��
கா�க�ப�� எ�பைத�� உ��ய��தா�. ��பா�ைம- ��ப�ட-
மைலவா�ப���ன�� வா�டபா�கா��� அ�� ேபச�ப����த�.
நா��� எ�ைலகைள கா�� ��ப��, உலக அைம��காக ��பத���
அ���மான� வ�ேய உ�� ஏ�க�ப����த�.

அர�ய� ��ணயசைப அர�ய� அைம�� ச�ட�ைத இ���ப��த 2
ஆ��க� 11 மாத�க� 18 நா�கைள எ����ெகா�ட�. அெம��கா,
���ச�லா��, �ரா��, இ��லா��, கனடா அர�ய� அைம��
ச�ட�க�� ஷர���க������ இ��ய அரசா�க ச�ட� 1935�����
எ��தாள�ப�டன. ‘ைடர��� �������’ எ�ப�� ேந� ���த
கவன� ெச���னா�. அெம��க �ர��, �ர���ர��, ேசா�ய� �ர����
சாதகமான அ�ச�கைள எ����ெகா�ளேவ���. அவ�க��
ேதா��கைள நா� த���கேவ��� என ேந� ேப�வ�தா�.

ஜனவ� 26 1950� அர�ய� அைம�� ச�ட��ட� இ��யா
��யரசான�. அைத உ�வா��யவ�க� ம���ேலேய க���ேவ�பா�
வராம� இ�ைல. ��யர� தைலவ� அ�கார� எ�ன எ�பத�ய ச�ட
வ��ன�கைள ராேஜ��ர�ரசா� நா�னா�. ஜவஹ��� இ��
வ��த���த�. அேதேபா� �ரதம�� அ�கார� ���� பேட�ட�
ேவ�பா� உ�வான�. �ரதம� எ�ற வைக�� ��த� ெபா�����.
இ�� ��ைவ அைம�சரைவ எ��கலா� எ�ப� ேந��� பா�ைவ.
பேடேலா �ரதம� ��� எ��� அைம�ச� சகா�க� ஏ�ப� எ��
நைட�ைற ச�வா�காரமாகேவ இ���� என �ைன�தா�.

இ��யா�� �ல கால���� Restricted Franchise ���கலாமா எ�ற
ேக�� வ�தேபா� அைத கா��� �ராக��தா�. வய�வ�ேதா� வா���ைம



என ேந� உ��யாக ��றா�. வள��த நா�கேள வய�வ�ேதா� வா���ைம
ேநா�� �க ெம�வாக நக��தேபா� இ��யா�� ���சலான �ய��ைய
அ�ைறய ��தைல�கால தைலவ�க� ேம�ெகா�டன�. இ��யா��
�������ப �ைற ச����த�ைம��� ஜனநாயக உண��க���மான
��ட� என கா�� க��னா�. இ��யா �யராஜய���� தயாராக��ைல என
ேப�யவ�க��� இைத 1920க�� ப�லாக கா�� த�தா�.

நவ�ப� 1951� �த� ேத�த�� ேபா� ��க�ட ேவ��ேகாைள
ம�க��� ேந� ���தா�. ேகா��கண�கான இ��ய ம�க� த�கள�
எ��கால�ைத ��ெவ��க இ���றா�க�. ஆ�ர�கண�கான
வா���ெப��க�� த�க�� �ர��� யா� என ெசா�ல�ேபா�றா�க�.
�க அைம�யாக அவ�க� இைத ெச�யேவ���. ம�க� த�� ��ைவ
எ��த ேக������ அைனவ�� ஏ�க இ���ேறா�. ஜனநாயக���
சார��. ெவ��ெப��றவ�க� தைல�� ஏ���ெகா�ள��டா�.
ேதா�றவ�க� �வ���ட��டா� - ெவ���� ேதா���� ெப�ய
மன�ட� ஏ��� ப��வ� வா��க� ெபறேவ���. ேத�த� எ�பத�
அ�பவ�ைத இள���தைல நா�டவ� எ�வா� ச���க ேவ���
எ�பத�� ேந� த�த இல�கணமாக அ��ைர அைம�த�.

��தைல����� ேத�ய அள�� ���ய��வ� உ�ள
தைலவ�கைள�ெகா�ட அரசா�க� எ�ற �வாத� வ�த�. ேந��� அைத
ேந�மைறயாகேவ பா��தா�. தன� அைம�சரைவ சகா�களாக கா��ர��
அ�லாத ச��க� ெச��, அ�ேப�கா�, ஜா� ம�தா�, �யாமா�ரசா�
�க�� ேபா�றவ�கைள�� உ�ளட��னா�.

��தைல�� ��பாக �ைன�ெபய�� ேந� த�ைன�ப�� இ�ப�
ஒ� ம����ைட த����தா�. ஆனா� ��தைல ேபாரா�ட�க��,
ஆ��ெபா���� அவைர ெப�ய அள�� மா��ன. த� �க� பா���
த�ைன ச� ெச��ெகா��� �ம�சன�ைறயாக அைத நா� பா��கலா�.

“Man like JawaharlaJ, with all their capacity for great and good works, are unsafe in a
democracy. He calls himself a socialist and a democrat…. but every psychologist know that the
mind is ultimately a slave to the heart and logic can always be made to fit in with the desires and
irrepressible urges of a person. A little twist and JawaharIal might turn a dictator sweeping
aside the paraphernalia of a slow moving democracy!” The Modern Review about himself
anonymously)

��தைலயைட�த ஆ�ய நா� ஒ��� வய�வ�ேதா��� வா���ைம
அ��பைட�� நட�த �த� ேத�த� 1951-52 ேத�த�. உலகேம அைத உ��
ேநா���ெகா����த�. 17.3 ேகா� வா�காள�க� எ�பைத உலக நா�க�
எ��� அ�வைர பா��த��ைல. இ�� 80 சத க��ய�வ�றவ�க�. 17000
ேப�க� ேத�த�� 59 க��க� சா��� ��றன�. பல� �ேய�ைசகளாக��
��றன�. 25 ல�ச� வா��� ெப��க�, 60 ேகா� வா�� ���க�, 1.33 ல�ச�



வா�� ம�ய�க� என ம��ய மா�ல�க��கான ேத�த��� பய�ப�டன.
ேத�த� �ர�சார��� ேந� த��� ��றா�. இைத ேந��� அர�ய� ச�ைத
எ��ய �ேஷ� �ெர�ச� இ�வா� ப�� ெச���ளா�.

The congress campaign was a one man affair- Nehru, Nehru and more Nehru. He was
the chief of staff, field commander, spokesman and foot soldier at one and at the same time. It
was he who drafted the party’s election manifesto. It was he who set the tone of the partys
appeal- selfless service, devotion to basic principles and faith in the indian people. Nehru the
incorruptible, Nehru the favourite son of Mahatma, had taken charge of the congress." (page
168 Nehru A political Biography Michael Brecher)

ேந� 43 நா�க�� 30 ஆ�ர� ைம�க� ேத�த� �ர�சார���காக
ெச�றா�. ��ப� ல�ச� ம�களாவ� அவர� ெபா����ட உைரகைள
ேக����ப�. �ன� �ைற�த� 9 ��ட�க�. இ�த�ர சாைல ஒர ச����
�� ��ட�க�. �ன� 5 ம�ேநர ஓ����ட அவ� எ��க��ைல எ�ப�
�ஷ� �ெர�ச�� ப��.

ம���� கா��ர� 45 சத வா��கைள ெப�ற� க�����கைள�ட
ேசாச���க� அ�க சத� ெப����தா�� �ைறவான இட�கைளேய
ெப�றன�. ேசாச���க� 10 சத�, க�����க� 4.4 சத��� 16
ெதா��கைள�ெப�� அைனவைர�� ���� பா��க ைவ�தன�. ஜனச�க�
3 சத�- 3 இட�கைள ெப�ற�. ேந��� க�ைமயான �ம�சனதா��த�
வல�சா��ன� �ேத அ�க� இ��த�.

ேந� அவ�க� தைலைம�� 1952 ேத�த�� கா��ர� 489 இட�க��
362ைய� ���த�. நாடா�ம�ற��� 3/4 ப�� கா��ர� எ�ற �ைல. 1957
ேத�த�� 371 இட�கைள��, 1962 ேத�த�� 361 இட�கைள�� கா��ரசா�
���க ���த�. ெப��பா�ைம எ�பதா� �� க��கைள அவ� ஒ���
ஒ��க �ைழ�த��ைல. அவ�க� �த�ய �� க��களாக இ��தா��
பய�ப����ெகா�� அவ�கைள �ைட�ேத�ய அவ� ����ய��ைல.

The Parliamnetary sytem of work requires not only a stout opposition, not only forcible
expression of opinions and views, but an essential basis of cooperation between opposition and
the Government; not in regard to any particular matter, but the whole basis of approach is after
all a cooperative basis. In so far as we succeed in doing that, we succeed in laying the
foundations of parliamentary work firmly" ( J Nehru as quoted by A N Das in his article
Nehru’s Vision of Parliamentary democracy )

எ��க�� உ���ன�க� பல�னமானவ�க� எ�பதா� எ�த ம�யாைத
�ைற�� �டா� என �ைன�தவ� ேந�. அவ�க�� எவ� �ற�பாக
ேப�னா�� அவ�கைள த���ெகா��� உ�சாக�ப���பவராக ேந�
�ள��னா�. அைவ உ���ன�க�� அ�காரவர�� ெவ�ட�ப�வைத
அவ� ஏ�காதவராக இ��தா�. இ�த அைவ�� அ�கார வர��கைள பா���



ெபாறாைம ெகா�ளேவ���. எவ�� அைத �ைற���ட��டா� என
நாடா�ம�ற ம�க� அைவ ���த ெப��த� அவ�ட� இ��த�

ேந� அைவ�� மர�க�� ���தாரணமாக �க��தா�. மா�ல�க�
சபாநாயகராக இ��தேபா� ேந�ைவ பா��க வர��மா என� ேக�டா�.
த�க� அ�வலக��� ச���ப�தா� �ைறயா�� என ேந� வ��
�வா��� ெச�றா�. சபாநாயக� எ�ற பத� ���த ேந��� ம���� �க
உய�வானதாக இ��த�. ��டெதா� ேம�ேகாளாக இ��தா�� அத�
���ய��வ� க�� இ�� தர�ப��ற�.

" The position of the speaker is not an individual’s position or an honour done to an
individual. The Speaker represents the House. He represents the dignity of the House, the
freedom of the House and because the House represents the nation, in a peculiar way, the
Speaker becomes the symbol of the nation’s freedom and liberty. Therefore , it is right that that
should be an honoured positon, a free position and should be occupied always men of
outstanding ability and impartiality (march 8 1948)

The speaker has to abstain from active participation in all controversial topics in politics.
The essence of that a Speaker has to place himself in the position of Judge. He is not to become
a partisan so as to avoid unconscious bias for or against a particular view and thus inspire
confidence in all sections of the House about his integrity and impartiality."

சபாநாயக� அைவ�� ச�யான �ர���. அைவ�� க��ய���கான-
�த��ர ெசய�பா���கான ெவ��பா� அவ�. அைவ நா�ைடேய
�ர�ப���ற�. க���மா�ச�ய�க� �ர��ய அ�றாட அர�ய����
சபாநாயக� த��ேய ��கேவ��யவரா�றா�. ���க ெசா�னா� அவ�
��மா� ேபா�ற சம�ைல �றழாதவராக ெசய�ப�பவ� எ��ற அ��த
வைரயைறைய ேம���ய ப���� ந�மா� பா��க���ற�.

பாரா�ம�ற ஜனநாயக� ேவ����க ேந� த� ெச�வா�ைக
��ைமயாக �ரேயா��தா� எ��ற ம����ைட அவர� வா��ைக
வரலா�ைற த�த ேகாபா� த��றா�. அரசா�க� �� ந���ைக இ�லாத
��மான� வ�தேபா� அத� அவ�ய�ைத அ� ெதாட�பான �வாத�ைத
அைவ�� வரேவ�றவ� ேந�. ம�க�� ���ப�ைத �ர�ப��பேத
அரசா�கமாக இ��கேவ��� எ�பைத அவ� தன� உைர��
ெத��ப���னா�.

A Government in a democratic society is a reflection of the will of the people and it should
continue to be a reflection of this will all the time

ேம�ேகாளாக கா�ட�ப���ள இ�த ���க �ள�க� எ�ெற���
ேதைவ�ப��ற ஒ�றாகேவ ����ற�.



அைவ உ���ன�க� க��யமாக நட��ெகா�ளேவ���
எ�ப��� அவ� உ��யாக இ��தா�. ��யர��தைலவ� 1963 ��ரவ���
உைரயா���ேபா� க��ய��ைறவாக நட��ெகா�ட உ���ன�க�
�தான �ர�சைன க����� பா�ைவ�� �ட�ப�ட�. க���
அ��ைகைய ைக�� ைவ���ெகா�� ேந� உைர�க���னா�. க��ய
�ைறவான நடவ��ைககைள அைவ கறாராக க���கேவ���-
ஒ���ப����ெகா�ள ேவ��� எ�பைத அ��தமாக எ����
ெசா�னா�.

“This parliament is supposed not only to act correctly but lay down certain principles and
conventions of decorous behavior”

நாடா�ம�ற� எ�ப� ம�க�� ���பா�வ�கைள �ைறேவ���
சாதனமாக �கழேவ��� எ�பைத அவ� உளமாற �ைழ�தா�.

ேந� தன� வா�நா�க�� இ��க�ட����ட நாடா�ம�ற�
வ�வைத கடைமயாக ெகா����தா�. த�னா� ஒ�ெவா��ைற��
எ��� ப�� ெசா�வ� �ட க�னமாக உ���தேபா��- சபாநாயகேர
அம��� ப�� தரலா� எ��ற அ�� அ�ம�ைய த�தேபா�� அவ� மர��
ம�யாைதைய உய�������தா�.

�ய�ம�சன��� �� ந���ைக ம��ம�ல அைத ெச��ெகா�ள��
தய�காதவராக ேந� இ��தா�. காரணகா�ய���� உ�படாத எத� ���
அவ��� �ம�சன� இ��த�. �ற�� க�ெகா��� �ஷய�கைள பா��க
பழகேவ��� எ�� க���த�தவ� ேந�.

��தைல�� ��ன� ேந��� ச�டம�ற �ைழ� எ�ப�� ந���ைக
ெகா�டவராக இ�ைல. parliament of People என ம�கைள ச����
உைரயா��ெகா����தா�. ேந���� ம�கைள தா� வ�நட��பவ�
ம��ம�ல அவ�களா� வ�நட�த�ப�பவ�� �ட எ�ற க��� இ��த�.
நம� நா� �வாத�க� �ர�� வ��த நா�. �ரப�ச� கட�� ம�த
உற�க�, ம�ன� �ரஜா உற�க� என �வாத�க� நட�த நா�. இைத ந��
அ��தவராக ேந� �ள��யதா� �வாத�க� �ல� ��ைவ எ��வத��
அவரா� ���த�.

��தைல��� ��ன� உ�வாக�ேபா�� நாடா�ம�ற� ஆ�க��வ
�வாத�க��� உத�� க��யா�க�படேவ��� எ�ப�� அவ�
உ��யாக இ��தா�. ம�க��கான நல���ட�க�� உ�ைமைய
உண���� இடமாக இ��கேவ��� என ேந� உைழ�தா�.

நாடா�ம�ற��� எ�வள� ேப��ேறா� எ�ன ேக��க�
ேக�ேடா� எ�பனெவ�லா� ல�ச�கண�கான ப�க�க�� ஆவண�களாக
இ��கலா�. அவ��� �ல� எ�ன ெச���ேளா�- எ�வள� ஆழமாக ேதச



க��மான���� �ைண ��ேறா� எ�பத� �ல�தா� எ��கால� பா���
ந�ைம ம����� எ�றா� ேந�.

நாடா�ம�ற ஜனநாயக� பல ந�னட�ைதகைள எ��பா���ற�.
�றைமைய� ேகா��ற�. ேவைல�தான ஈ��ைப ேகா��ற�. ஒ��ைழ���,
�யக���ப�� எ��பா��க�ப��ற�. நாடா�ம�ற ஜனநாயக� எ��
ெந��� எவ���� �ற�� �ல�� இ��க��யா�. இ� அவ��
வா��ைதக� .

Parliamentary democracy demands many virtues. It demands, of course , ability. It
demands a certain devotion to work. But it demands also a large measure of cooperation, of self
discipline,of restriant…. No one was beyond Parliament’s Preorogative"

க�����ட�க�� �ட ேபச���ப� ெத���பவ�க� ேபச��� என
ஊ������ ப�� அவ�ட� இ��த�.

ேந� அரசா�க�ைத எ���� �த� ந���ைக��லா� ��மான�
வ�த�. ��தைல ேபாரா�ட�கால��� அவ�� ேதாழ�க�� ஒ�வராக
இ��தவ��, ��ன� ேவ�பா� காரணமாக ெவ�ேய�யவ�மான ஆ�சா�ய
��பளா� அ���மான�ைத� ெகாண��தா�. எ���ைக அ��பைட��
அ� ேதா��� என� ெத��தா�� �வாத� நைடெபறேவ��ெமன ேந�
க��னா�. ெபா�ைமயாக தா��த�கைள ெச�ம��தா�. ��க பல�
எ�ப�� ���ய தா��தலாக இ��த�. ெமஜா��� எ�பத�காக ேந�
எ�ேபா�� சம�ைல இழ�தவராக ெசய�பட��ைல. ேதாழ� �ர��க��
ேந�ைவ Gentle Colossus- ெம�ைமயான ெப���ப� எ�ேற வ���தைத
நா� பா��க ����..

பலதர�ப�ட உ���ன�க�� ���யாசமான பா�ைவக�� ஊேட
நா� ெப�� க�னமான உட�பாேட (Hard core Agreement) நாடா�ம�ற
ஜனநாயக� என ஒ��ைற ேந� �ள�க� த�தா�. அவ� பத� வ��த
கால��� உல�� ேவ� எ�த நா���� இ�வள� ம�ேநர� �ரதம�
ஒ�வ� அைவ�� ம�க� �ர���க�� க��ைத� ேக����பா�களா
எ�ப� ச�ேதகேம என ப�ரா� ஜா�க� த� �ைனவாக ெத���தா�.

ரா�யசபா�� ஒ��ைற டா�ட� ராதா���ண� ேச�மனாக
இ��தேபா� நட�த �க�ெவா�� இ��� நம�� எ����கா�டாக
இ���ற�. இ� ெப�� ஆ�ைமக�� ெப��த�ைமைய ஜனநாயக
மா�ைப அ�த �க�� ��த���ற�.

ேக��ைய உ���ன� எ����ெகா�����றா�. அைம�ச� ப��
ெசா�ல வ��றா�. ேந� அவ�க� த� ஆசன���� எ��� ேவ� அைம�ச�
அ�ேக ெச�� ேபச��வ���றா�. அைவ�தைலவ� டா�ட�
ராதா���ண� Mr Prime Minister , what is that you are doing ? என க��தா�.



உடேன ேந� அவ�க� த� ஆசன� ���� Mr Chairman, I am sorry, I shall not do
it again" எ��ற ப�வான ப�ைல த�தா�.

இ� அைவக���மான ம�யாைத எ�ப�� ேந� கவனமாக இ��தா�.
�ல �� அ�கார�க� ம�க� அைவ�� இ��கலா�- இ�அைவக��
அர�ய� அைம�� ச�ட��க��பா�ப�ேட இய����றன எ��ற
ெத�� அவ�ட� இ��த�.

�ேன� �� ேந�ைவ �ைன�����ேபா� அவ�� அ�பவ�ைத
எ����ெசா��றா�. ெவ��ற���ைற சா��த �வாத� நாடா�ம�ற���
நட��ெகா����ைக�� ேந� உண� எ����ெகா�ளேவ��ய அவ�ய�
ஏ�ப�ட�. அவ� �ேன� ��ைக அைழ�� நா� ேபா� வர 20 ��ட�க�
ஆகலா�. ���ைப எ��� ைவ- நா� வ�� பா���ேற� என ெபா���ட�
ெசா�� அைவைய ��� உண��காக ெச��றா� .

ஒ��ைற அ�டா�� ெஜனரைல நாடா�ம�ற����
அைழ�கேவ��� எ�ற �ர� வ��த�. ெமாரா�� ��யா� என
��வாதமாக இ��தா�. ேந� அவ�க� தைல��� நாடா�ம�ற
���ப���� ெச� சா��ப� ந�ல� என அ����� அைழ�����க�
எ�றா�.

சபாநாயக� பாரப�சமாக நட��ெகா��றா� என ��ற� சா��
மா�ல�க� �� ந���ைக��லா ��மான� �ச�ப� 18 1954� வ�த�. ேந�
இ�மா��யான ஒ�� வ��ர�தனமான� எ�� க�����தா��
வா�ெக��� வர��� என �ைழ�தா�. க�� க�டைள என ஏ�� கா��ர�
தர�ேபாவ��ைல. இ� அைவ�� �ர�சைன. க����ர�சைனய�ல.
சபாநாயக� ப�� இ�� ���ப�ப� ேப��டலா�- ஆனா� அ� ந�
ஒ�ெவா�வ�வ���� �����. நா�ைட பா���� எ�ற க��ைத ேந�
ெவ���டா�. ��மான� �ராக��க�ப�ட�. சபாநாயக� எ�� இட���
க��ய�ைத ேந� தாேன ����� கா�க����யத�கான சா��யாக
இ��க�� அைம�த�.

அைம�சரைவ ��ட�க�� �ைண அைம�ச�க� இட�ெபறாம�
இ��தன�. கா�ன� ���கைள ப���ைககைள� பா���தா�
ெத���ெகா�ளேவ����ள� எ��ற �ைறைய ேந��ட�
ெகா��ெச�றன�. அவ�க���� ச�ப�த�ப�ட ேப�ப�கைள தரலாேம
என அ��ைர ந�� �ைண அைம�ச�க�� த�க� ���ய��வ�ைத
உண�வத�� �ைண��றா� ேந�.

ேந� �ல ���ய மேசாதா�கைள க�� உ���ன�க� எ�ப� ����
�வா���றா�க� என பா��க ����வா�. அவ�க� அ�� ச�யான
��த�ட� இ��க ����வா�. இ�� ேகா� ��, அ�கா� ப�கைலகழக
மேசாதா, ��வ பார� மேசாதா, பனார� ப�கைலகழக மேசாதா



ேபா�றவ��� க�� உ���ன�க�� �� �த��ர��ட� க��ைத
ெவ��டேவ��� என அவ� வ�����னா�. அேதேபா� க���க���
�ட�படேவ��� என எ��க���ன� ேகா��ைக வ�வத�� ��னேர
அவ� கா��ர� உ���ன�க�ட� க����� ேதைவ ����
�வா�����வா�.

எ�த க�� ஆ���� வ��றேதா அத� உ�ளா��� ���� ஜனநாயக�
அத� அரசா�க ��வாக��� ெவ��ெத���.. இைத உ���ப��த
�ைன�தவ� ேந�.

ேசாச�ச� எ�பைத நாடா�ம�ற ஜனநாயக��� ேசா��க���� என
க�� ேந� ெசய�ப�டா�. ம�கைள கல�காம� ேசாச�ச ��ட� என �ல�
எ��ைவ���ெகா�� அைத நாடா�ம�ற ஜனநாயக���
அ��ப���வ� எ��ற �ைறைய ஏ�காம� இ��கலா�. ம�க��
உட�பா��ட� ேசாச�ச� எ�பைத அவ� ����தா�. .

ேந� ஒ��ைற அைவ உ���ன�க�ட� �க ���ய ஆ�ம
ப�ேசாதைன���ய ேக��ைய எ���னா�. நாடா�ம�ற���� வ�த நா�
ெப�� �ஷய�கைள ேப��ேறா�. எ�ன ெச�ேதா� என�ேக���ெகா�ள
ேவ�டாமா? �ைற�தப�ச� நம� ப�� �ராம�க��� ����வச�யாவ�
ெச�����ேறாமா என �ய�ம�சன�ைத �வ�� ைவ�தா�.
நாடா�ம�ற��� 80 சத உ���ன�க� �ராம ம�க�� �ர���யாக�தா�
வ���ேளா�. அதைன �ர�ப��கேவ��� எ�றா�.

க�� அ��� ஒ��க �ல�களாக�� ம�க� எ���ைக
அ�க����ேபா� நாடா�ம�ற ஜனநாயக� ேம�� �ற�பா�� என அவ�
ந��னா�. ெப���ரளான ம�க�ட�� க��ய�� ேம�படாம� அர�ய�
ஜனநாயக� எ�பைத ச�யாக உணர��யா� எ�பைத அ��தமாக ேந�
��ைவ�தா�.

இைளஞ�க� அ�ம�ட������ ச�� அ�பவ�ப��
நாடா�ம�ற���� வ�வ� ��த� ப��� �ைற�ததாக இ����.
நாடா�ம�ற ெந�க�- ந�னைட�ைதக� என இ����றன. ��த�
ேவைல�� �ர�ைத எ�ப� அ�� ேதைவ�ப��. ச�டம�ற அ�பவ�
ெப�� நாடா�ம�ற �ைழ� இ��தா� அவ�க�� ேத�����ற�
அைவ�� பயைன����� எ�ற க��� ேந��ட� இ��த�. �ைற�தப�ச
ப��� ம��� ெபா���ட� நாடா�ம�ற �ைழ� எ�பைத அர�ய�
க��க� த�க�� பாடமாக எ����ெகா�ளாதத� �ைளைவ நா�
நாடா�ம�ற ��ட�ெதாட�க�� க����ேறா�.

நாடா�ம�ற��� �ர�சைனக� வ�தா� எ�ப�
எ��ெகா�ளேவ��� எ�பத�� அ�ைமயான வ�கா�டைல ேந� த�தா�
�ர�சைனகேள இ�ைலெய�� ச�க� சவமா��. �ல ேநர�க��



�ர�சைனக� உ�வா��. ேவ� �லேநர�க�� உ�வா�க�ப��. அைத
���பத���தா� நம� �றைமைய ேம�ப����ெகா�ளேவ���.

நாடா�ம�ற ஜனநாயக��� அைம�வ��ப�ட ���க�
ெசய�பா�க� ேவ���. அ�� மா�தைல��ட அைம� வ��ேலேய
ெச�தாக ேவ���. எ�வள� ேப��ேறா� எ�பத�ல, நா� ேப�வதா�
எ�ப�� ம�க� ந�ைமயைடய வா��� எ�பேத நாடா�ம�ற �வாத���
ெபா��ப��த�படேவ��ய ஒ�� .

�ர�சைனக� இய�பான�- அைத அைம�வ��� உ�யவ�க��கான
வைக�� ����� �றேன வள����ெகா�ளேவ��ய� எ��ற
அ�ைமயான பாட� ேந��ட���� �ைட��ற�.

ம�க�� க����கைள ெச�ம��கேவ��ய ெபா�ைம �க
அவ�ய�. �ம����� உ�ைம ெப�றவ�க���� ஒ� கடைம இ���ற� -
அ� ெப��பா�ைம ���கைள ஏ�� நட�த� எ�பதானேத. அேதேபா�
ெப��பா�ைம�ன� ��பா�ைம�னைர அல��ய� ெச��
ெபா��ப��தாம� இ��தா� அ�� நாடா�ம�ற ஜனநாயக உண��
ம����� எ��ற அவ�ய� ேதைவ�ப��ற பாட�ைத�� ேந� த��றா�.

" If you don’t tolerate people’s views, if you do not tolerate criticisms, then parliamentary
system cannot function..Those criticise must also remember that they must follow ultimately the
majority opinion. A majority which ignores the minority is not working in true spirit of
parliamentary democracy"

ஜனநாயக அரசா�க� எ�ற ஆ���ைற�� இரக�ய�க�
இ��க��யா�. இரக�ய நைட�ைறக� பல�ன�ைத��ட
ஏ�ப������. நாடா�ம�றமாக இ��தா��, ச�கமானா��
ெவ��பைடயான அைம�வ��ப�ட �வாத�க�� வ�ேய ���ஞான�
�ல� பல�ப����ெகா�ள���� எ�ப�� அைச�க ��யாத ந���ைக
ேந��ட� இ��த�. இ�� அவ� கா���� ெமா�ைய ேப�னா�.

த�நப� தா��த� ம��� எ�����கான இடம�ல நாடா�ம�ற�.
நாடா�ம�ற ஜனநாயக��� எ������ட ��வனமான ஒ�றாக
இ��கேவ���. Institutional opposition not personal opposition என ேந� இைத
�ள��னா�.

பலக��க�, பலெமா�க�, ப�ேவ� பழ�க வழ�க� ெகா�டவ�க�
�ர���களாக வ�� இட� நாடா�ம�ற�. அ�� ெப��பா�ைம
உ���ன�கைள ெப�� க��ேய ஆ�� அைம�க ���ற�. எனேவ இ�த
ப��க�த�ைமைய அ�க�� ����ெகா�டா� அ�� ம�றவ�
என�க�த�ப�பவைர ெச�ம��க��யா�. க��ெதா��ைம�ெகாணர



�ய���க�� ��யா�. ெச�ம��கா��� நாடா�ம�ற��� அ�ய ேநர�
�ணா��ேபாவேத நம� அ�பவமாக இ���ற�.

ஜனநாயக� நா�� அ��பைடக��தா� �ைல�க����- த�நப�
�த��ர�, �ர�����வ அரசா�க�, ெபா�ளாதார ச�க சம��வ�,
�யக���பா� (Individual freedom, Representative government, economic and social
equality, self discipline) என அவ�ைற வைக�ப��தலா�. இத�� க��க�
ெபா��பாக �ைண��கேவ���.

மா���க����கைள ெபா��ப��� அைம�வ��� �வாத� �ல�
��� எ�ப�தா� ஜனநாயக��� �ற��. Executive என�ப�� அைம�சரைவ
அ�ல� �ரதம� ‘அ�கார ேபாைத’ தைல�� ஏ� ெசய�ப�டா�
நாடா�ம�ற�ைற�� பல�ன� ஏ�ப��. இ��ய அ�பவ�க� இைத
ந�� நம�� உண���வ���றன. ச����த�ைம எ�ப� த��ட�
உட�படாதவ�க�� த�க� க����கைள உ�யவைக�� அைம�வ���
பலமாக ெசா�வைத தா���ெகா��� மன�பா�� எ��ற ��த� ச�க
அைம��� அவ�யமா�ற�.

ேந� 1962 ��ரவ� மாத� ெப�க��� �க���ய உைர ஒ���
அைனவ���� வா�க���� உ�ைம இ��ப� �ற�த�தா�, ஆனா�
ப��� ப����� �ட இ��தா� அ� எ�ன உ�ைம என �ய�ம�சனமாக
ேக���ெகா�டா�. அர�ய� ��தைல ேபாதா�- அ� ெபா�ளாதார
��தைல ேநா�� பய��கேவ���. ஏேதா ஒ�வைக�ப�ட ேசாச�ச
சாைல�� நா� பய��கேவ��� என அவ� த� ெப�� ���ப�ைத
ப����ெகா�டா�.

ஜனநாயக�ைத ெவ�� ேத�த� என �����ட��டா�.
ெப��பா�ைம ம�க��� அரசா�க�ைத, நா�ைட தா�க�தா�
நட���ேறா� எ��ற பா��யைத உண�ைவ உ�வா��வ�தா�
ஜனநாயக��� சாரமாக இ���� எ�ற க��ைத�� ெவ��ப���யவ�
ேந�.

ேந� ஒ��ைற தா� இ�ப���ட எ��பா��பதாக ெத���தா�.
�லேநர�க�� ஜனநாயக அரசா�க� தவறான ம�தைன��ட
உ�காரைவ�� ��� எ����. ஆனா� அைத ச�யான நைட�ைற��
ெச��� ( the democratic state must take the risk of even choosing wrong people by the right
method and hope for the best). அவ�� ���கத�சன�ைத நா� இ���ள அர�ய�
�ழ�� ந�றாக உண��ற�.

அேதேபா� த�நப�க� எ�வள� �றைமயானவ�களாக இ��தா��
அவ�க� ம�கைள �ர�����வ�ப��த ��யா�. அேத ேநர���
ஒ���ட� �ர�ட�ப�ட க�� தன� ெசய�பா�டா� ம�க�ட� உ�ள
ெதாட�பா�, அவ�க��கான ���ப�கைள அ�வதா� �ர���யாக



இ��க���� எ�றா� ேந�. ம�க�� அ�ம�ட ேவ��ப�������
ெபா�ளாதார ��ட�க� ���த �வாத�க� ேதைவ என அவ� �ைன�தா�.

ேந� கால��� இ�ெனா� த� �ற��எ�ெனெவ�� கா��ர�
உ���ன�க� �லேர எ��க�� ேபா�� அரசா�க� ���� �ம�சன�
ைவ��� உ�ைம�ைட�க�ெப�றவராக இ��ததா��. ேந����
இைட�கால அரைச தைலைமதா�� நட���ேபாேத ச����த�ைம��
ெபா�ைம�� பழ�கமான�. ����� ைவ�ரா�, ம��� ப�ேவ�
�க��ட� அைம�த அைம�சரைவ எ�பைத அவ� �த�� எ��ெகா��
அைழ���ெச�ல ேவ�����த�.

ஒ��ைற ேலா�சபா�� ேந��� உைரைய கா��ர� உ���னராக
இ��த ப��� ல��கா�த ைம�ரா �ம�சன� ெச�தா�. �ழ��
பா��தா�� ��பா�ைம�ன��� ஏ�ப�ட �ைலைம ���த உைரய�.
யா� ேப��றா�க� ேந�வா - �யாக�தா என ����ெகா�ள ��ய��ைல
(As I was listening to the PM I was wondering whether it was the voice of Pandit Nehru or of
Liaquat Ali Khan, the PM of Pakistan) எ�ப� ல��கா�� அவ�க�� �ம�சன�.
இைத�� ����வ�ட� ேந� ஏ�றா�.

�ர��க�� ேம 1952� ேந� ���த �ம�சன�ைத ைவ�தா�.
ராயல�மா ப���� �வசா�க�� �யைர காணாம� இ���றா� ேந�.
��தைல ேபாரா�ட�கால��� �வசா�க��காக ��ற ேந� எ�ேக
எ�ப� �ர� �ம�சன சார�. இ�ப� அவ� நட�த� த�ம�த �யர�ல-
ேதச��ய� எ�ற க�ைமயான பத�கைள�� அவ� பய�ப��� இ��தா�.
இத�காக ப�� தா��தைல தராம� வரலா��� தன�� எ�ன
ேநர�ேபா�ற� எ�ப� ���யமான ஒ�ேற அ�ல. இ��யா���� அத�
ல�ச�கண�கானவ���� எ�ன எ�பேத �க ���யமான�- அத��
உைழ�ேபா� எ�� ேந� த� �ைலைய �ள��னா�.

ப��� ேந� அவ�க���� �யாமா�ரசா� �க����� ஒ��ைற
ெதாட��� ப����ட�க� காரசாரமான வா��வாத� ஏ�ப�ட�. அைவ
�வாத�கைள அைம�யாக கவ��த�. சபாநாயக� மா�ல�க��
அைம�யாக இ��தா�. கா��ர� உ���ன� ேகா��� மாள�யா
சபாநாயக�ட� எ�வள� ேநர� இ�த வா��ைதேபா� என �ன�னா�. உட�
ேந� ����ெகா�� எ�வள� ெபா�ைம �க���� இ���ற� என
ேசா��ேத� என �ைலைமைய இல�வா��னா�.

அேதேபா� வா�பா� க�ைமயான தா��தைல ேந� அரசா�க� ��
ெதா��தா�. அ�� அைவ �க��க� ���த�ட� வா�பாைய
பா��கேந��த ேந� மல��த �க��ட� இ�� க�ைமயாக தா��
ேப���க� எ�� ெசா�� ெச�றா�. த�ைன �ம�சன� ெச�தவ�கைள��
அவ�க� இைளயவ�களாக இ��தா�� அவைர அ��க��� பாரா��



ெசா�லேவ��� எ�ற ப��வ� ேந��ட� இ��தைத ந�மா�
உணர���ற�.

மகாரா� காய�� ேத��ட� நட�த �வாதமானா�� �ேசதா
��பளா��ட� நட�த �வாதமானா�� அவ� ெப� உ���ன�க� எ�ற
வைக�� த��தான தா��த��கான ப�ைல �தமாக த�� ெப�
உ���ன�க�� க��ய�ைத�� ேச��� கா�பா��� ெபா���ட�
நட�����றா�.

Nehru Ideology and Practice எ�ற ஆ�க��� EMS ந����பா� ��க�ட
�ம�சன�ைத ��ைவ��றா�. 1957� அைமய�ெப�ற �த� க�����
ேகரளா அரசா�க�ைத கைல�த� ���த �ம�சனம�. அர�ய� தா��க ெந�
���� என அவர� �ம�சன� ெச�ற�.

The dismissal of an elected ministry was clearly beyond the code of political ethics in
which Nehru had been trained…It was necessary in the interest of the party’s survival that a
liberal democrat like Nehru should come out in his true colours as a bourgeois leader. And so
he did"

1962 �ன ��த��� ேபா� ���ணேமன� பா�கா�� அைம�ச� பத�
�லகேவ��� எ�ற ேகா��ைக வ�வாக இ��த�. கா��ர�
நாடா�ம�ற க�����ட���� ேந� �� �� ந���ைக
ெத���க�ப�டா�� ேமன� ேபாகேவ��� எ��ற �ர� வ�வாக
இ��த�.

இரா�வ ெஜனர� ��ைமயா�ட� பா�கா�� அைம�ச��� ஏ�ப�ட
க��� ேவ�பா�� ��ைமயா ரா�னாமா ெச�ேவ� என ெசா�ன��
ெவ�வ�ததா� ெப�� பரபர�� ஏ�ப�ட�. அர�ய� ���க� இரா�வ
தளப�க�� க�டைளகளாகேவா ��ப�த�களாகேவா இ����ட��டா�
எ�ப�� ேந� உ��யாக இ��தா�. ��ைமயா�� ரா�னாைம ���ப
ெபறைவ�தா�. ���ணேமன� ரா�னாமா ெச����டா� எ�பைத
ெத���� �ைலைமகைள ��ப��த �ய���தா�.

�ன ஆ��ர��� ெதாட�பாக ேந� நாடா�ம�ற��� ேபா�மான
தகவ�கைள தர��ைல எ�ற �ம�சன� வ��� வ�த�. �ேப� �ர�சைன
உட�பா� ெதாட��� 1954��� ��ன� �ன உற�க� ேம�ப�� என
க�த�ப�ட�. � எ� லா� உட� இ�தர�� ேப��வா��ைத�� உற�கைள
ேம�ப��தலா� எ��ற எ�ண��� ேந� ெசய�ப�� வ�தா� . ரா�ய
சபா�� இ��ய எ�ைலகைள �ன உ�ைம ெகா�டா� வ�வ� ���� 1959�
ேக��க� எ��தன. இ�� �� பா� பா� �ழ�க�க� வ��ப�� உத��
எ��ற ேந��� ந���ைக ெபா��க� �வ��ய�.



ேந� ெச�ட�ப� 26, 1959� � எ� லா� அவ�க��� எ�ைல
தா��த�கைள �ள�� க�த� எ��னா�. அ�சா� ���க� ப��
�ைலைமைய�� அ�� அவ� ெத������தா�. நாடா�ம�ற���
அரசா�க� �� ெப�� �ம�சன�க� எ��� வ�வைத�� அவ�
����கா�����தா�. இரா�வ நடவ��ைக என ஏ���� அைம�யான
�ைற�� எ�ைல தகரா�க� ���க�படேவ��� எ��ற �ைழ�� அ��
ெசா�ல�ப����த�. அைன�� �வர�க�� ஒ�� மைற���
நாடா�ம�ற��� ெசா�லேவ��யவ�களாக இ���ேறா� எ�ப��
����கா�ட�ப����த�. நாடா�ம�ற���� �க ���ய ெச����
�ஷய�க� �ட ெத���க�படாம� ேபாவதா� வ�� ��ற�ண�����ய
�ய�ம�சன� இ�க�த��� நம�� �ல�ப��.

க�நாடகாைவ சா��த கா��ர� நாடா�ம�ற உ���ன� �னா
பைடெய��� ���த �வாத���ேபா� ேந�ைவ அள����� �க���
ேப��ெகா����தா�. ரா�யசபா ேச�மனாக இ��த ஜா�� ஹுைச�ட�
ேந� “அ�யா �வாத� எ�ைன�ப��ேயா எ� ���ப� ப��ேயா அ�ல,
�னா பைடெய��� ����- அவைர ���த ெசா���க�” என எ���
ெசா�னா�. அவ�ய� இ�லாம�, �ர�சைன�� த�ைம அ�யாம�
ேப�பவ� தன�� ெந��கமானவ� எ�றா�� அவ� அைத ���பாம�
இ��தா�.

மா�ட� தாரா �� ��தைல ேபாரா�ட தைலவ�க�� ஒ�வ�. அவ�
ேந� அரசா�க� எ���� பல ேபாரா�ட�கைள நட���ெகா����தா�.
அ�ப� ஒ� ேபாரா�ட���ேபா� 1959� அவ� �ைற�� ைவ�க�ப�டா�.
அவ� உட��ைல ேமாசமாக இ��த� ���� ெஜய�ரகா� நாராயண�ட�
ெசா�ல�ப�ட�. ேஜ ��� ேந�ைவ க�ைமயாக �ம���� வ�தா�. அவ�
எ�ப� இ�� உதவ���� என �ல� �ைன�தன�. ேஜ� ேந��ட�
ேப�னா�. உ�கைள எ����� ��தைல ேபாரா�ட�கார�க�� மா�ட��
ஒ�வ�. அவைர ��டநா�க� உ�� வாழைவ�ப� நம� கடைம எ��ற
ெச��ைய ேந���� த�தா� ேஜ�. ம�நா� மா�ட� தாரா ��
��தைலயா����த� பலைர�� ஆ�ச�ய�ப���ய�. அ�தா� ேந���
ஜனநாயகப��.

அேதேபா� மா�ட� தாரா�� உ�ணாேநா�� ேபாரா�ட�
அ���தேபா�, அவ��� ேவ��ேகா� �ட�ெசா�� இ�வைர��
அ��த ேகாபா��� ேகா�னா�. ேந� �க ேகாபமாக இ�த ம�த�ட�
உறவா�வ� க�ட� - அவ� ஒ���ெகா�வைத��ட மா��� ேப�வா�.
ேத�ய�பா�ைவ ெகா�ட ஒ� க�����ைய அவ� வ���வாத பா�ைவ��
மா�ற �ய����றா� என த� �ம�சன�ைத ைவ�தா�. ஆனா��
ஏ���ெகா�� அ��� ெச�தா�.

தாரா�� அவ�க�� தன�� ேந��ட���� வ�த க�த சார�ைத
ெவ��ப��தாம� ேபாரா�ட�ைத த��ைவ�தா�. ேந��� க�த���



மா�ட��� தர�படேவ��ய �ள�க���� ��ன� த�கைள
��ப������தா� ம���க ேவ���ேற� எ�ற வ� இ��த�- (“If,
however, you still feel I have hurt your feelings by any chance, I ask your forgiveness.”.) .
அைத�ப��த�ட� தாரா�� க�����டா�. இ�த ஒ�வ� த�ைன
உ�����டதாக அவ� ெத���தா�.

1950-56 ஆ��க�� ��அைம�சராக இ��த � � ேத��� ேந� ��
க�ைமயான �ம�சன�க� ைவ�பவராக இ��தா�. ஆ��ராைவ ����
த�வ� எ��ற ��ைவ த�ேய அவ� ம��� எ�����டா�. �ைறயாக
கா�ன� ���க� �� எ��க�ப�வ�ைல எ�ப�� அவ�
அ������றா�. ேந��� அவர� �ம�சன�ைத ஓரள�
ெபா����ெகா�டா�� �ரதம� பத�- அத� ெபா��ெப�ன எ�பைத
தா� அ�யாதவ� அ�ல எ��ற ப�ைல அவ��� ச�� கா�டமாகேவ
த�தா�.

1957 ���ரா ஊழ� எ�� எ� ஐ � சா��த �ர�சைனைய ம�மக�
நாடா�ம�ற உ���ன� ெபேரா�கா�� எ���னா�. சா�ளா க�ஷ�
ேபாட�ப�� ���ணேமன� �� தைல�ட�ற �சாரைண நட�த�ப�ட�.

ேந��� உ�� ஜூ� 21, 1954� ப��ெச�ய�ப�ட�. இ��ய ம�க��
ேபர���� த��ட� ெச�வத�� ைக�மா� ஏ���ைல.
இ�வாழ�ேபா�� கால���� ம�க�� அ���� மாறான ந���ைக��
மாறான எ�த ஒ�ைற�� ெச�யாம� இ��ேப� எ��ற �ைழைவ அ��
அவ� ெவ��ப������தா�.

“I have received so much love and affection from the Indian people that nothing that I can
do can repay even a small fraction of it, and indeed there can be no repayment of so precious a
thing as affection. Many have been admired, some have been revered, but the affection of all
classes of people has come to me in such abundant measures that I have been overwhelmed by
it. I can only express the hope that in the remaining years I may live, I shall not be unworthy of
my people and their affection.”

ேந� தா� ஒேர ேநர��� ேசாச���டாக�� ஜனநாயகவா�யாக��
இ��ப�� எ�த �ர�பா�ைட�� காண��ைல. அ�ப� இ��பேத ச�
என� க�� ெசய�ப�டா�. அர�ய� அைம�� ��க��, ச�ட�க�ேம
எ�த நா�ைட�� உய�வானதாக ஆ����வ��ைல. அ�நா�� ம�க��
ஆ�வ�க��, அவ�க�� உய�ய ெவ��பா�� ச����தா� நா�ைட
உய����. வரலா� எ�ேபா�� �க உய�ய மன�களா�, �சாலமான
இதய�களா�, அ��னா� இ�க������ கர�களா� உ�வா�க�ப��ற�.
ம�க�� ெப�� �ய�ைவ ���� உைழ�பா� ேதச� க�ட�ப��ற� என
1949 ��தைல�ன உைர�� ேந� �����டா�.



ெப�க�� ��ேன�ற� நா��� ��ேன�ற��� ���ய
ப�கா��� என ந�� ெசய�ப�ட தைலவ�க�� ேந��� ஒ�வ�.
ஆ��அ�கார��� �ல� ெப�க��� �ல சாதக வா����கைள உ�வா�க
���தைத அவ� ெப��த��ட� ��������தா�. மர���யான
��தைன�� ெசய�க�� �ைற�த பழைமயான நா���, ஆணா��க�
�ைற�த நா��� ெப�க��� ெசா���ைம, மண�ல�� ெப�� உ�ைம,
ெபா�ேவைல�� ெச�ல வா���க� ஆ�யவ�ைற �ரதமராக இ���
ெச�ய���தத�காக அவ� �ைறவைட�தா�.

ஆ��ேலா இ��ய�க� சா��லான நாடா�ம�ற �ர���யாக இ��த
�ரா�� அ�ேதா� ேந��� �ற�ைப ���� க��ைர ஒ���
ெத�����ளா�. ஆ��ல� இ��யா�� அர�யலைம�� ச�ட எ�டாவ�
அ�டவைண�ப��ய�� இட�ெபறேவ��� எ�ப� �ரா���
ேகா��ைக. ேந���� அ�� உட�பா� இ��தா�� இ��ெமா� ஆ�வல�
ம��� ெவ�ய�க� அைத உ��யாக எ���தைத��, அேதேபா�
த�ழக��� இ�� ஆ��க எ���� ேபாரா�ட�கைள�� கண��� ெகா��
அவ� நாடா�ம�ற��� அ���� ஒ�ைற ெச�தா�. ஆக�� 7 1959�
ெகா��க�ப�ட அ�வ��ைகயா� இ��� ெமா�ேபாரா�ட�கைள
ம����� ைவ����க ���ற�. இ�� ேபசாத மா�ல ம�க�
�����வைர ஆ��ல� ����� (Making English the alternate/ associate language
for as long as non Hindi speaking people so desire) எ�ப� ெதாட��ெமா�
�ர�சைன�� இ�றள�� ேப�த�யாக இ���வ��ற�.

ேந� 1907� ேக����� ������� ேச��ேபா� அவ� ெக����,
�யால�, பா�ட� எ��தா�. ேத��� என� பா��தா� இர�டா�
வ����தா�. ����� அ��� �ழ� அ��ய� க�ேணா�ட� �ைற��
இ��த�. ேந��� ஈ��க�ப�டா�. பா�ய� ��ைதயாள�க�ட��
ேபரா��ய� லா��யா�� அவ� ஈ��க�ப�டா�. மா���ய���பா� வ�த
அவ� ேம��� வள���ைய மா���யவைக�ப�ேட ச�யாக �ள�க����
என ந�ப�� ெச�தா�.

��ய �ர���� அத�சாதைனக�� ேந��� ஈ��ைப உ�வா��ன.
அேத ேநர��� க���ச� எ�ப�� ேக���� அ�பா�ப�ட ந���ைகைய
அவ� ைவ�க��ைல. ��யா ேபா� இ��யா��� ஒ�ைற க�� ஆ���ைற
ெபா��தா� என அவ� �ைன�தா�. ��ஞான ேசாச�ச� எ�ப��
அவ��� ந���ைக இ��த�. மகா�மாகா���� ஈ��� அவ�டனான
க���ேவ�பா�கைள�� தா�� இ��த�. ஜனநாயக�, ெச��ல�ச�,
ேசாச�ச�, ���ேசரா இய�க�, ேபார�ற அைம� ஆ�ய 5 அ�ச�கைள
அவ� வ�����வ�தா�.

இ��யா�� ெச�யேவ��ய� ெசா�� ஒ��ப�ல- வ�ைம
ஒ���தா� என அவ� ேசாச�ச� ப�� ேப��ேபா� ஒ��ைற
�����டா�.



இ��ய�களா�ய நா� ேவ� எ�த நா��ன�ட�����
மதச����த�ைமைய க�கேவ��ய��ைல. நம� ம��� அ�
�ைற�ேத இ���ற�. ஆனா� அர�ய� உ�ைமக� எ�ப�� �ர��,
அெம��க �ர��க�ட���� ெச�வா�� ந��ட� ஏ�படாம� இ�ைல.
����� பாரா�ம�ற��� ��ட வரலா�� ந��ட� ெச�வா��
ெச��தேவ ெச��ற�. ��ன� ஏ�ப�ட ��ய�ர���� தா�க�
ெபா�ளாதார சம��வ� ���த ��தைனகைள ந��ட� உ�வா��ன.
உல�� பல நா�க�� அ�பவ��� ஒ���டள�� பா��தா� கா��ர�
ந�ல ஜனநாயக அைம�பாகேவ இ���ற� என ேந� தன� அ�பவ
ம����ைட த�தா�.

�� ஆ�. ெவ�க�ராம� ��யர��தைலவராக இ��தேநர���
ேந��� பாரா�ம�ற க��ய� ப�� எ���ைர�தா�. ேந�ைவ
பாரா�ம�ற��� அ�கல� என அவ� �வ��தா�. ேந�ைவ self apprisal- self
assessment �ைற�த தைலவ� எ�றா� ஆ�. ெவ�க�ராம�. ேக��
ேநர�க��� ேந� ெகா��த ���ய��வ�ைத அைனவ�� ேபா�றாம�
இ�ைல.

ேந��� �வாத��ற� ெபா��ப�ற ��றசா���கைள அவ�
எ��ெகா�ட�த� ���� உமா ச�க� ���� தன� பா�ைவயாக
��ைவ��றா�. இ�ப��ப�ட த�ண�க�� ேந��� அ�வா�ைம
ெகா�ப��பைத ���� �ய�� ேப��றா�

" Not unoften, he would effectively intervene to silence an irresponsible speaker or
angirily repudiate an ill founded allegation or demolish a virulent pesrsonal attack. During such
exchanges he shone out in his intellectual brilliance" .

ேந� நாடா�ம�ற�ைத ‘கா�ேர�’ ேபா� க�� ேதாழைம ��டவ�
எ��றா� எ� � ர�கா. அள��� �� �கழார� ெச���ேபா� அவ�
நாடா�ம�ற அைவ�� ெந�வைத க���ேளா� எ�ப� எ� � ர�கா
நம�� த�� ���ர�.

எ� � ர�கா ேந� ���த �ைன�கைள ��க�டவா�
ெசா�����தா�. நாடா�ம�ற �வாத�க�� ேந� ���� க�ைமயான
��ெசா�கைள �����ேபா�. அைவ அைன��� ப�வா���ளன. அேத
ேநர��� ெப��பா�ைம�� ���கைள எ��க�� ஏ���ப�யான
�ழைல அவ� உ�வா��வா�. ெப��பா�ைம�� க���ப�த� எ�பைத
க�கேவ�������. உல�� பலநா�க�� காண�படாத அ�ச��.
ேந���� இத�காக நா� அைனவ�� கடைம�ப�����ேறா�.

நாடா�ம�ற நடவ��ைககைள�� அர�ய� அைம�� ச�ட
நைட�ைறகைள�� ந�� அ��த அ�ஞ� �பா� கா�ய� நாடா�ம�ற



அைவ�� மா�� எ�றா� அத�� ேத�ற� என ��பவ� ேந�தா� என�
�����டா�.

Nehru was not an individual. He was a norm என அவ� ���� க��தமாக
ேப�யவ� ர���கா�. ேந��� வா��ைக ம�க�� வா��ைக�ட�
இர�டற� கல�த வா��ைகயாக இ��த�. அவ� இ��யா��
ப��க�த�ைமகைள உ��ர����ெகா�ட �� இ��ய� என
உணர�ப�டவ�. அவ� க��ெதா��ைம உ�வா�க�ெத��தவராக
இ��ததா� ந�ன இ��யா�� ெப�� க��மான�காரராக இ��க ���த�.
ர��� ேம�� ������ேபா� அவ� இ��ய ��தைல இய�க��� �ற�த
�த�வ�க� பல� உ�வா��ய அ�ச�கைள உ�வா��யவராக இ��தா�
என�� �����டா�.

ெப�க� ெசா���ைம, அவ�க�� சம உ�ைம- க��ய�
�ர�சைனக�� ��தமாக ெசய�பட ேந� ����னா�. எ����க� வ�தன.
��தரா ஊழ� எ�� �ர�சைன�� ெபேரா�கா�� க�ைமயாக
தா���ேப�னா�. ெபா�ைமயாக ேக�ட ேந� அவைர பாரா�� இ�ப�
�வர�க� ெகா�டதாக�தா� உைரக� அைமயேவ��� எ�றா�.

��தைல அைட�த இ��யா தன� ம�க��� வய�வ�ேதா�
வா���ைம எ��ற �க�ெப�ய சம��வ ஜனநாயக உ�ைமைய ேசா��க
ேந� �க�ெப�� �வ�க நாயகராக�� க��மான�காரராக�� இ��தா�.
அவ� ேசாச�ச க��மானமாக இ��தா��, ��ட��த� ஆக இ��தா��
அ�� ஜனநாயக ப��க� எ�பைத இைண�கேவ��� என ெசய�ப�டா�.
ஒ�வைக கல��ெபா�ளாதார ேசாதைனைய அவ� நட��னா�.

ேம��நா�க� ெதா��மயமான ��ன� அர�ய� ஜனநாயக� ேநா��
நக��தன. இ��யாேவா அர�ய� ஜனநாயக� ெப�ற��ன�
ெதா��மயமாகேவ������ற� எ��ற ���ய ேவ�பா�ைட ேந�
����கா��வ�தா�. அ�த ெதா��மயமாத� �ட ஜனநாயக வ��ைறகைள
அைட���டாம� இ��கேவ��� எ�ப�� அவ� ����ட�
ெசய�ப�டா�.

டா�ட� இராதா���ண� அவ�க� ேந� ���� ெசா���ேபா�
ந�ைம ேபா�ற �ழ�ைத�ப�வ ஜனநாயக��� தவறான
���தாரண�கைள ஏ�ப����ட��டா� எ�ப�� அவ� கவனமாக
இ��தா� எ�� ��������தா�.

ேதாழ� ஏ ேக ேகாபால� தன� ேந� ���த �ைன�� அவ��
நாடா�ம�ற நைட�ைறக�� ���தாரண�ைத ����கா�����தா�.
சபாநாயக� ஆசன��� எவ� இ��தா�� உ�ய ம�யாைத, ����வ�ட�
அைவ�� வ�த�, பா��பவ�க�ட� ப�மா�ற�, ேகார� ம� அைழ�ைப�
ேக�டா� அைவ�� ஓேடா� வ�த�, ேக���� ப�� த��ேபா�



���வர�கைள அ��த�, ��வாக �ஷய�கைள தய�க���
ப����ெகா�த� ேபா�ற �க�ேப�� மா��கைள ேந� உ�வா��னா�.
அவ� அைவ�� இ��தாேல ெப�� ஈ���தா� என ேதாழ�� ப��
ெச��ற�. ேதாழ� �ர� �க���� ேந� ���� �க உய��த
ம����கைள ெகா����தா�. அவ� ேந� ���� த�யாக ��தக�
ஒ�ைறேய த���ளா�.

�வா� சம�லா� ேமா�லா� அவ�க�ட� பழ�க��� இ��தவ�.
AITUC �வ�க கால��� மா�ெப�ேடா ெவ���ட �ற�����யவ�. அவ�
ேமா�லாைல �ற�பான பா��ெம�ேட�ய� எ�றா�. ��ன� ேந���
ஆ�றைல �ய�� �க��ற�த பா��ெம�ேட�ய� என த�ைதைய�ட
ேம�ப�ட இட�ைத சம�லா� த�தா�. அவ�� அர�ய� அைம�� ச�ட
அைவ�� objective Resoultion உைர அைனவ�� கவன�ைத�� ஈ��த ஒ�றாக
இ��த�. அேதேபா� மகா�மா�� ப�ெகாைல�� ��ன� அவ� ஆ��ய
வாெனா� உைர�� உலேகாைர கவ��கைவ�த ெந�ழைவ�த உைரயாக
அைம�த�.

வழ�கமாக ப�ெஜ� அம�� ���தா� நாடா�ம�ற�
��ட�ப�வ��ைல. ேம 27 1964� ��ட�ப����த�. ேந� அவ�க�
���யமான ���த� ஒ�ைற� ெகாணரேவ��� என ����யதா�தா�
அ�த அம���காக அ���ைக தர�ப����த�. ஆனா� அ��தா� தன�
இ��நா�� ேபாரா�ட�ைத அவ� நட�� மர��தா�.

ேந� ��� அ�ச�க�� �ரா தாக��ட� ெசய�ப�டா�. �த��ர
ேவ�ைக, ஜனநாயக ேவ�ைக, ந�னமய ேவ�ைக எ�ற ����� அவ�
உ��யாக ��றா�. எ�த�த வற���தன�க���� இட�தராத மா�ட
மத� எ�பைத அவ� ப�� ��றா�.

ேந� ��றா�� நாடா�ம�ற ெதா��� �வச�க� (P. Shiv Shanker )
க��ைர�� ேந��� �க ���ய கவைலைய ப���� ெகா�டா�.
இ��யா�� தைலயாய �ர�சைன ஏ�ைம ப����ைல������
ம�கைள ����பதாகேவ இ����. இைத ெச�ய�தவ�ேவாமானா�
நம� அர�ய� அைம�� ச�ட� அ��தம�ற ெவ�� கா�கதமாகேவ
�ள���.

“At present the greatest and most important question in India is how to solve the problem
of the poor and the starving. Wherever we tum, we are confronted with this problem. If we
cannot solve this problem soon, all our paper Constitution will become useless and
purposeless.”

ேந��� இ�வாசக�க� இ��� ெபா�� ெபா��ததாகேவ
ெசய��கான �க����ரலாகேவ இ���வ��ற�.



ேந��� ��வாக�

ேந� உலக அர�ய� �க��க�- ேபா��க�, இ��ய ��தைல�ேபாரா�ட�
���த ஞான� ���தவராக இ��தா�. அலகாபாத ���ப� ��வாக�
எ��ற ��வாக அ�பவ� ம��ேம ெகா�ட ேந� 1946� இைட�கால
ச��கா�� தைலைம ெபா��ைப ஏ��றா�. ����� ைவ������
ேபா�� ��வாக எ��ர�ைத ம�க��� ெந��கமாக
ஜனநாயக�ப��தேவ��ய ெப�� ெபா��� ��தைல��� ��ன�
கா����த�.

நா� ���ைன�� �ய�கைள அ�ப����ெகா����த�. அக�க�
�ர�சைன, சம�தான�க�� �ர�சைனக�, மகா�மா ப�ெகாைல என
ெதாட� �யர�க�� ஊேட ��தைல அரசா�க� ���த ந���ைகைய
ம�க��� ஏ�ப��தேவ��ய ெப�� ெபா��� ேந� தைலைம��
அ����த ��த கா��ர� தைலவ�க� அைனவ���� இ��த�. ப�ேவ�
��தைன ஓ�ட�க�� இ��த கா��ர� தைலவ�கைள ெகா��
உடன�யாக ��ரமான மா�ற�கைள ெச�ய இயலா� எ��ற எதா��த
�ைல�� ேந�வா� உணர�ப����த�.

ம�ய�- பரவலான அ�கார�ைற (Centralisation- Decentralisation) எ��ற
�ர�சைனைய ேந� நைட�ைற சா��ய�க��� உ�ப�� ���க
�ைன�தா�. ����மாக பரவலா�க�ப�ட அ�கார �ைற�காக
(Decentralisation) கா��ய�க� ��றவ� எ�பைத ம�ற அைனவைர���ட
ேந� ந�க��தவ�. அேதேநர��� ஆ��யாள� எ�ற வைக��
அ�காரவ��க� எ�� ப���யாள�க� �ல� ��வாக� எ��ற
நைட�ைறைய�� அவ� கைட����க ேவ�����த�. இ��யா ேபா�ற
ெப�யெதா� நா��� அ�காரவ��க� வள�வ� த���க��யாததாக
இ��பைத நைட�ைற��அவ� உண��தா�.

அ�ம�ட ம�க��கான ேவ��கா� உண��த ��வாக�
அைம�க�படேவ��ேம எ��ற த��� ேந��ட� இ��த�. ப�சாய��
��வாக� அவ�ய�- அ�ம�ட ��வாக��� அவ�க� தவ� �ட
இைழ�க���. அ�பவ� வ�ேய க���ெகா�ள��� எ�பைத ேந�
ெசா��வ�தா�. ப�சாய���க� ெச��� தவ�களா� நா���
பா�கா���� ஏ�� ஆப�� வ���ட�ேபாவ��ைல என அ��
ந���ைக��லாதவ� ம���� அவ� ெத���கலானா�. அத� அவ�ய�ைத



அைனவ�� உணரேவ��� எ�பைத எ��பா��தா�. மைலவா� ம�க�-
பழ���க�� ேம�பா��� நம� கவன� ெச�லேவ��� என�� அவ�
வ�����னா�.

�ரதம� எ��ற வைக�� அவ� அர�யைல�� ��வாக�ைத�� ச�யான
�ைழ�� ைகயாளேவ��ய ��ைதைய ப��றா�. அைம�சரைவ
அைம�ப� எ�பதானா��, ெபா��ப��பதாக இ��தா��, ஒ�வைர
கவ�னராக அ���வ� எ�றா�� அ�� ெவ�� அர�ய� ம����லாம�
ச�யான ��வாக�ேத�� எ�ப�� ேதைவ�ப�ட�. ���கைள வ�தைடய
�வாத� அவ�யமானா� ��வாக வச� எ�பைத�� கண���ெகா��தா�
அர�ய� ��வானா�� எ��க�படேவ��� எ�ப�� ேந�
உ��கா��னா�.

����� ஆ���� ��வாக� �� என அ�ய�ப�டவராக இ��த ச�
பா�பாைய ேந� த� ேநர� க�கா���� இ��த ெவ��ற���ைற
ெச�ரட� ெஜனர� ஆக ைவ���ெகா�டா� அ�வா� ஏ� ெச�தா� எ��ற
�வாத� உய� ��வாக அ�கா�க� ம�ட��� இ��த�.

ேந��ட� இ� ���� ேக�க�ப�ட�. ேந� அவ�க� " ஆமா�.
ஆனா� நா� வா��ைதகைள ெசா���ேபாேத வா��ய�கைள �க�ச�யாக
எ�� , ஒ� கமா �ட மா�ற�ேதைவ��லாத அள��� எ��� ஆ�ற�
உ�ளவ� பா�பா� என ப�� த�தா�. �றைமயானவ�க� எவராக
இ��தா�� அவ�� பைழய ��ன� எ�ன எ�பைத� பா��காம�
பய�ப��த�படேவ��ய ஆ�ற� உ�ளவராக இ��தா�, ��வாக����
அவ�யெம�� பய�ப��தேவ��� என ேந� எ�� ெசய�ப�டா�.

��வாக��� ேந��� தா�க� எ�பைத எ�ப� வைக�ப���வ�.
ச�யான ெகா�ைககைள வ��த�, அ�லா�க���கான �ைறக�-
ஏ�பா�க�, ெபா��தமான �றைமயாள�க�ட� அ�லா�க ப�கைள
ஓ�பைட�த�, ெதாட��� தாேம ��� எ�த அள� எ�ப� ெச��ற�
எ�பைத கவ��த� ேபா�றவ�றா� அவர� தா�க�ைத நா�
ப��ய����ெகா�ள����.

ேந� ��ஞான வைக�ப�ட ��வாக�ைற- ��வாக�ைற��
��ஞான� எ�பைத அ��தவராக இ��தா� எ��ற அ�பவ
ம����ைட�தா� அவ� தைலைம�� ப�யா��ய உய� அ�கா�க��
ப�வாக இ��பைத பா��க���ற�.

Indian Statistical Institute தைலைம�� ெபா���� ேபரா��ய�
மகலாேனா�� இ��தேபா� சா��� ச�ேவ ஒ���� �ைண ஆ��ய�
ஒ�வைர மகலாேனா�� ெத�� ெச�தா�. இ� �வாத�ெபா�ளான�.
�ர�சைன கா�ன� ெசயல�வைர ெச�ற�. ேந� தய�காம� அ�கா�க�ட�
ெத���தா�. ேபரா��ய�ட� அம��� ேப��க�- tailor your rules எ�றா�. எவ�



�றைமசா�ேயா அவ�ட� ெபா��ைப ெகா�����டா� ந��
ெசய�படேவ��� எ�பைத ேந� இத��ல� உண���னா� என
����ெகா�ள ���ற�.

�� அைம�சக���� ெவ�ேய �த��ரமான ��ட� க�ஷ� எ�ற
க��ைத ேந� ெகா����தா�. உ�ச ம�ட��� உ�கா��த �ல ெபா�ளாதார
அ�ஞ�க� எ��� ெகா��பைத அைம�ச�க� அ��ப��த ேவ��மா
எ��ற �வாத� எ��த�. அ� அகாட�� ��வா- இ�ைல ெபா�ெவ���
�ர��� ெப�ற ஆனா� ��ட�ட� ���த �ற�� ெபா�ளாதார ��கைள
அ�யாதவ�க�� ��வா எ�ப�� எ��ப�ப�ட�. ேந� �ரதம� எ�ற
வைக���, �� அைம�ச� உ���ன� எ�ற வைக��� கல�தெதா� ��
என ேந� இத�� �ைட க�டா�.

ேந���� ��ட��த� எ�ப�� எ�த ஒ� ேகா�பா��
உ�ைமைய�� ����கேவ��� எ��ற அவ�ய� இ��த��ைல.
அவ�� ேநா�க� அைத ைவ���ெகா�ட ெசய� எ�ப�� இ��த�. ெசய�
எ�பேதா உடன� ேதைவக��கான� ம��ம�ல - எ��கால
ேதைவகைள�� கண��� ெகா�டதாக இ��த�. ேதா��ேய
ஏ�பட��ைலயா எ�றா� ��சயமாக ேதா��க� இ��தன எ�பதாகேவ
ப�� இ����. ஆனா� �யசா�� ெபா�ளாதார ��ட�ட� எ�பைத
ேநா��ய நக�வாக அைவ அைம�தன.

பர�சேப ஏகேபாக க���பா�� க�ஷ� தைலைம�ெபா����
இ��தேபா� ேந��� இ�பா�ைவைய ச�யாகேவ ம�������தா�.

For Nehru, planning was more than a method, more than an exercise in administration.
Planning meant rebuilding the economic and social fabric of India, breaking the barrier of
poverty, modernising the institutions, and the apparatus of production.." .

ேந���� ��ஞான ெதா����ப� சா��த ெதா���ைற நாக�க�
���யமானதாக இ��த�. ெபா�ளாதார ��ேன�ற����
ெதா��மயமாத� அவ�ய� என க��ய�ட� அத�கான ெசய�வ�வ��
த�தா�. மா�ற���� ெதா����ப� அவ�யமான�. ெவ��
ேகா�பா�களா� வா��ைக மா�ற�கைள உ�வா���ட��யா�.
ெபா�ளாதார ��ட��த� த�நப� வள������ ஜனநாயக�
வ��ெப�வத��� �ைணயாக ��கேவ��� எ��ற ��த�� அவ�ட�
�டமாகேவ இ��த�.

ேசாச��� மா�� ச�தாய� எ�பைத அவ�யமாக ேந� உண��தா�.
எனேவ ெபா���ைற க��மான� வ�வைட�த�. நா��� ெப��பா�ைம
ம�க� ந�� உைழ��� �வசாய ேம�பா� எ�பைத�� அ��பைடயாக
ெகா�ளாம� இ��க இயலா� எ�ற ��த�� அவ�� அ�பவ���
உைற�� இ��த�. �வசாய�, ���ற�, க����� ெடவல�ெம��



எ��ற ஒ���ைண�த ��ட�க� உ�வா�ன. இைவக� அ��தா��
��ட�க� �ல� ெசய�வ�வ���� வ�தன.

��ட��த�� அவ� உண��த நைட�ைற �ர�சைனக� �����
எ�ச��ைககைள ேந� ெச�ேத வ�தா�. ேசாச�ச ச�கமானா��,
�தலா���வ ச�கமானா�� அ�� �ல�� �ல ஆப���கைள
����ெகா��தா� நம�கானவ�ைற நா� நைட�ைற�ப��தேவ���
என அவ� க��னா�. இ� ���� ேந� ேப�ைக�� க�����கைள அவ�
�ம���தா�. உைழ��� ம�க� என �ர�ப ேப�� அவ�க� அைத
��லமாக பா��க� தவ��றா�க�. �ய ேகா�பாடாகேவ அ� அவ�க�ட�
ெவ��ப��ற�. இதனா� �லேநர� உைழ��� ம�க��� ��ப��ட
ேந��ற� எ�ப� அவ�� �ம�சனமாக இ��த�. அேத ேபா� ��வாக���
இ��பவ� ம�தா�மான ப�க�கைள காணாம� ��வ�� �தலா���வ
�ைற�லான ெசய�பாடா����. நா� ெசய�ப�� ஒ�ெவா�
அ�ச���� ம�த�க� இ���றா�க� எ��ற எ�ண� அவ�ய� என
அவ�க� ப��ய �ம�சன�ைத�� ேச��ேத ைவ�தா� ேந�.

" The Communist talks a tremendous deal about the masses, the toiling masses. The
toiling masses become some abstract apart from human beings in them. He may decide
something on pure theory, which may lead to tremendous suffering to those toiling masses. So
also the other administrator functions in a different - capitalist society. The adminstrator may
think in abstract of the people he deals with, come to conclusions which are justifiable
apparently, but which miss the human element. After all, whatever department of Govt you deal
with, it is ultimately a problem of human beings, and the moement we forget them, we are
driven away from reality"

ேசாச�ச அைம�� என நா� ேப��ேறா�. ேசாச�ச� என நா� ச�ட�
ேபா����டதாேலேய அத�கான வா��ய� வ�வ� வ���டா�. ச�ட�
உதவா� என ெசா�ல��ைல. ம�த உற�க�- உ�ப��- ��ேயாக�
ேபா�ற பல அ�ச�க� அ�� இ����றன. ெவ�� ��மான�க��,
உ�தர�க�� ம��� ேபாதா�. �ர�� எ�பேத க��மானம�ல.
��யவைக�ப�ட க��மான�க��கான தைடகைள கைளவத� எ��ற
�ள�க� ேந��ட� �ைட��ற�.

ேந� ��யா����� வ�� ���தா�க�ட� அவ�க��
அ�பவ������ எ����ெகா�வைத �����வா�. “எ�க��� 30
ஆ��க��� ��ன�தா� உ�க�� �ர��கரபயண� �வ��ய�.
�ர���� ��ன� 15 ஆ��க� க��ேத அ��தா�� ��ட�க�
உ�வா�ன. நா�க� 30 ஆ��க��� ��ன� எ�றா�� உ�கைள எ�கள�
வ��ைறக� �ல� எ������க �ைழ�ேறா�”.

��வாக� எ�ப� ம�க�� ேதைவகைள அ��� ���பத�கான
ஏ�பாேட த�ர, யாேரா �ல� உயேர உ�கா�வத�கான ஏ�பாட�ல எ�றவ�



ேந�.

ேந� �ச�ப� 9 1955� ெபா� ேசைவ ஊ�ய�க� ம����
உைரயா��னா�. ேசைவ எ�றா� எ�ன என �ள�� தன� க����கைள
எ���ைர�தா�.

ேசைவ யா���- ச�க����- பர�� ப�ட ேநா�க�கைளெகா�� அ�
நைடெபறேவ��� . அரசா�க அைம���ைற ேம���� �� எ�ற
வைக�ேலேய ெசய�ப�� வ��ற�. நா� ��தைல அைட����ேடா�.
ஜனநாயக �ைற�லான அரசா�க�ைத உ�வா����ேளா�. ஜனநாயக���
இ�� அ�கார� ம�க�ட�தா� எ�ற உண�� அரசா�க ேசைவ
ெச�ேவா�ட� ஏ�படேவ���.

அர� எ�ப� �ைல�த அரச�ல- ‘ைடன�� அர�’ எ�ற உண��
ேவ���. எனேவ நம� பா�ைவ�� அர�ய� எ�ப� ேமேலா��
இ�லாம� ச�க ெபா�ளாதார வள��� எ�ப� ேமேலா�கேவ���. நம�
ேவைல�பா�ேக மா���ள�. ��� இ��தைத�ட 100 மட��
ேவைல�ைறக� ����ளதாக அ�கா�க� ெத�����றன�. அ� ச��
�ைக�ப��த�ப�டதாக இ��கலா�. ஆனா� ேவைல�த�ைம �����
கால� ேபா�ற ஒ�ற�ல எ�ப� உணர�படேவ���. ��வாக���
இ��பவ�க� ம�க�ட� அவ�க�� ேதைவக�ட� ெந��கமாக
இ��கேவ��� எ��ற ேந��� எ��பா��ைப இ��ைர நம��
�ல�ப����.

த��த� அைம�ச�க�- �ைறக� அவ��� த��த ேவைல�ைறக�
ேபா�றவ�றா� ��தைல அைட�த ஒ� நா��� ��வாக� ம�க���
ெபா��பா�க�படேவ��� எ�பத�கான அ��தள�ைத ேந� அைம�தா�
எ�றா� அ� �ைகயாகா�. த�ேநர� க�கா���� உ�ள
ெவ��ற���ைற�� காைல 9 ம��� �வ��� ேவைலக� இர� 8
ம��� �ட ��யாம� ெதாட��� ெபா���ட� ப�யா��வ�தவைத
அவ� ���தாரணமாக ����கா��னா�.

ேநர� பா��கா� ெச�வேத ேசைவ எ�பைத அவ� மைற�கமாக
����கா�����கலா�. ேவைல - ேசைவ எ�றாேல ெபா���
எ����ெகா�வ� எ��ற ��த�� அவ�ய�. எ��ர�தனமாக ஏேதா
ேம���� வ�� உ�தர�கைள அ��ப���வ� ேவைலய�ல. ேவைல
ச�க கடைம�ட� ��ய� எ�பைத அவர� உைர உண���வதாக இ��த�.

ேபா��- ெபா�ம�க� உற� ��தைல அைட�த நா��� ெப�மள�
மாறேவ���. ஒ�வைர ஒ�வ� ச�ேதக��ட�, ெவ���ெகா��-
பய��ெகா�� பா���� பா�ைவ அக�ற�படேவ���. ேபா�� எ�றாேல
ெக�ட ச�� எ�ற உண�� ம�க�ட���� அக�ற�ப�� அவ�க� ச�க
பா�கா���� அவ�யமானவ�க� எ�ற உண�� ெப�கேவ��� என ேந�



�ைழ�தா�. ம�க��� அவ�க� ஒ��ைழ��ட� ேசைவ ெச�யேவ
ேபா�� எ�ற ெபா��� ேபா�சா�ட�� வள��ெத��க�படேவ���
என�� அவ� அ�����ன�.

Official non official எெற�லா� ேப�வைத அவ� அவ�யமா என�ேக�ட�.
தா� இ�� யா� என �ன�னா�. ���, ���ட�, ேபா�� என எ�த
ேசைவயானா�� ம�க�� ஒ��ைழ��ட�, ம�க��காக எ��ற
��தைலேய அவ� ��வாக இல�சணமாக வ�����வ�தா�. எ��
அ�வல� ஒ�வ� ப����றாேரா அ��ம�க�� ஒ��ைழ�ைப
ெப��றாரா எ�ப�தா� அவ�� �றைம�கான சா�றாக இ���� -
ேவ�வைக Efficiency எ�லா� எ�னவைக பயைன�த�� என ெபா��ேசைவ
��வா�க�ட� ேந� ேக��யாக ��ைவ�தா�.

அரசா�க ேசைவ எ�ப� ேவைலவா��ைப உ�வா��வதாக
இ���ற�. ஆனா� அத�காக ம��ேம ேசைவகைள நா� உ�வா�க��ைல.
ம�க��� ப�யா�ற�தா� ேசைவக�. ஏ�� நைடெபற��ைலெய��
ச�பள� வா���ெகா�� ��மா இ���ேறா� எனபேத ெபா��. எனேவ
ேவைலைய எ�வா� ம�க��காக ெச�வ� எ�ப� எ�ணமாக
இ��கேவ���.

ஒ� ப�க��� ேவைல��ைம இ���ெகா�����ற�. ேவ�
ப���� ���பாக �ல அ�வலக�க�� ஏராள ப�யாள�க�
இ����றன�- அ�ேவ �ல ேநர�க��’ ��ச��’ ஆக இ���ற�. அவ�
ேப�யைத அவர� ெமா��ேலேய தரேவ����ள�

Such numbers bring down efficiency. It is probably better for us to pension them off and
let others do the work.

பல�த ேவைல�ைறக� �ல���றன. ம�த�க�� எவ��
ஒ�வ��� ம�றவ� ேமலானவ� அ�ல. ஆனா� ேவைலைய� ெபா��தவைர
அவரவ� �றைம�ேக�ப அம��த�படேவ���. இ� சா� ேபா�ற
ஒ�ற�ல. ச���சா� என ேந� அ���ட உைர�� ��������தா�.
எ�லா இட�கைள�ேபால�தா� அரசா�க ெபா�� ேசைவ���
ேந�ைமயான- ேந�ைம�ைறவானவ�க� இ���றா�க�. அ�ப�
�றைமய�றவைர- ேந�ைம�ைற�தவைர த�யாக கவ��� உ�ய
நடவ��ைக ேவ��ேம ஒ�ய ஒ��ெமா�த ேசைவேய பா� என
�ம���க��டா�.

“Men with greater experience and intelligence may be placed in the higher grade. But do
not convert that higher grade into a higher caste.. we in India, who are confirmed practitioners
of the caste system, bring in this caste system wherever there is loophole for it. You must change
it”



நம� ேசைவ வ��கால�க�� ேம�� ேம�� ெட��க�
சா��தைவயாக மா��. ��வாக� �ட ெட��க� ப���யாள�கைள�
ெகா�டதாக இ��கேவ���.

ேவைல�� இ�வைக ம�த�க� ேதைவ. இ��பைத ெதாட�வ�
ஒ�வைக- மா�ற�கைள ெகாண�வ� ம�ெறா� வைக. நம� நா���
ஆ�ர�கண�கான வ�ட�களாக continuity எ�ப� இ��� வ��ற�. ஆனா�
மா�ற�கேள இ�ைல என ெசா�ல��யா� மா�ற� இ�ைலெய��
மரண�தா�. ‘மா�ற�’ �����ெகா�� ப�ேவகமாகவா அ�ல�
�தானக��லா எ�ப�� நா���� நா� ேவ�படலா�.

ெபா���ைறைய ��வ��க ஒ�வைர நா� ேபா��ேறா�. அவேரா
என�� இ�தவைக ெபா�ளாதார��� ந���ைக இ�ைல என
அ�ேவைலைய எ����ெகா�டா� ச�யாக இ���மா என �க ���ய
உள�ய� ேக��ைய ேந� எ���னா�. த�யா��ைற����� �ட நா�
ஒ�வைர ேபாடலா�- ஆனா� அவ��� public Conscience இ��கேவ���-
Private Conscience அ�ல என அவ� தன� ப�ைல�� த�தா�. ��� ச���
��கைள தா� பா��ததாக�� �ல ப���களா� ம��ேம �ள�க�
தர�த�க வா���களாக அைவ இ��பதாக�� அவ� ஒ��ைற
�����டா�. ��தைல இ��யா��� உக�தவைக�� அைவ மா�ற�
ெபறேவ���. �ல ��க� ெபா��தமாக இ��கலா�. அைன�ைத�� �ட
அைத அ�லா��பவ�க�� மன�ைலதா� ���யமான�.

உ�க��� ேசாச�ச� ேவ��ெம�றா� ��வாக நடவ�ைகக�
அத�ேக�ப இ��க ேவ�டாமா என அவ� உய� அ�கா�கைள
அ�����வா�. இ�ைலெய�� �ர�பா�க� ம��� ெப��� என
எ�ச��பா�. இைத எ�த த�நப���� உ�யதாக எ��கா��- இ� ஒ� pattern
என ��ட� ���� அத� மா�ற� ���� அவ�க�ட� ேந�
உைரயா�வா�.

அெம��கா, இ��லா��, �னா, ��யா ஆ�ய நா�க�� ெபா�ளாதார
��ேன�ற�க� ���த ��தக�க� நம�� பய�படலா�. ஆனா�
����� அ�ப�ேய ெபா����டா�. நம� �ர�சைனக� எ�ன- ���
எ�ன எ�பைத நா�தா� ந��ைடய ெசா�த வ�க�� காணேவ��� என
உய� அ�கா�க�ட� ேந� உைரயா�வா�.

நம�� ேநர� �க ���யமாக இ��கலா�. எவராவ� ந�ைம பா��க
வ�தா� ��யா� என ெசா�ல��டா�. வ�பவைர த�நபராக
பா��க��டா�. அவைர�ேபா�ற �ைற��ளவ�க� ல�ச�கண�கானவ�க�
இ��கலா�. வ�தவைர அவ�க�� �ர��� என எ����ெகா�� �ைறைய
ேக�கேவ���. இ��யா எ�ப� என��� அ�கா�க�- ஊ�ய�க��கான�
ம��ம�ல. அைன�� ம�க����ய� என ����ெகா��



ெசய�படேவ��� எ�ப� ேந��� அ��ைர. கா�� எவைர�� ����
அ���ய��ைல எ�ப� நம�� பாடமாக��� எ�றா� ேந�.

�யா�� அரசா�க� எ�றா� எ�ன என�ேக�� அத�� தன�
�ள�க�ைத த�தா� ேந�. நாடா�ம�ற�- அத�கான ேத�த�க�- ஆ��
எ�ப� நைட�ைறயாக இ��கலா�. ேத��ெத��க�ப����ேடா�
எ�பத�காக ஒ� �ைச�� ேவகமாக பய��க��வ�� ம�க� க�����
எ�ராக ேபானா� அவ�க��� அ�வரசா�க�ைத ��� எ��� அ�கார�
இ���ற� எ�பைத�� ேச��ேத ����ெகா�ளேவ���. ச�யான
அரசா�க நட�ைத எ�ப� �க அவ�யமான� எ�றா� ேந�.

ப�ேவ�ப�ட க����க� ���ேமா�� �ழ�� ஒ�ெவா�வ����
இண�கமாக ��வா� ஒ�வரா� ��� எ��க��யா�. ஆனா� அவ�
ெபா���ட� நட��ெகா��றா� எ�ற உண�� உ�வா�க�படேவ���.
ஒ�வர� க��ைத ஏ�க��யாம� ேபானா�� அைத ெபா���ட�
கவன��ட� ேக��றா� எ�ற உண�ைவ உ�வா�கேவ���. இ�ப��ப�ட
நட�ைத �ைறகளா� �ர�சைன�� ��ைட த��க ���� எ�றா� ேந�.

In administration, as in most things in life, it is not only what one does, but the manner of
doing it, that is exceedingly important, especially in dealings with large masses of human
beings, as in a democracy.. If People get the impression that things are being imposed upon
them, then friction arises.

In a way all public administration is bureaucracy. The growth of socialism is the growth
of bureaucracy. Bureaucracy will grow.

நம� ப�சாய��க� ேமாசமாக இ����றன என அ��க� நம��
‘�ேபா��’ வ��ற�. உ�ைமதா�. ஆனா� ஜனநாயக� எ�ப�
ேம�ம�ட��� இ����ற ஒ�ற�ல. அ� அ�ம�ட���
�ைலெகா�ளேவ��ய ஒ��. ப�சாய��க�தா� நம� ஜனநாயக���
அ��பைடக�. அைத நா� ேம�படெச�யேவ��ேம த�ர இ�லாம�
ஆ���ட��டா�.

அ��� நா� எ��ெகா��� ெப�� �ர�சைன பாரப�ச��டனான
ல�ச ��வாக�. எ�ேலா�� ேந�ைமயானத�� ��ன�தா� ெசய�பா�
எ�றா� அ� சா��யமானத�ல. ெவ��பைடயாக எைத��
ெச�ய��வ��னால ல�ச� �ைறயலா� என ேந� ந��னா�.

�ராம���� ச�ப�த�ப�ட அ�கா�க� ெச�� �வா���
�ர�சைனக��� ��� க�டா� �ைலைமக� ேம�படாதா ? அ�� ேபா�
அரசா�க� உ�க� �ராம���� இ�வள� இ�த ��ட����
ஒ�����ள�. இ�வா� ேவைல ெச�ய�பட இ���ற� எ��
அ�ம�க��� ெவ��பைடயாக ெத���தா� ச�ேதக� இ��காத�லவா



என நைட�ைற சா��த �ர�சைனக�� �ட ேந� கவன� ெச���னா�.
காலதாமத�தா� ஊழ��� பாைத ேபா��ற�. கால��� ப�கைள
ெச�����ப� எ�ப� ப�பாடாக மாறேவ��� என அவ� �ைழ�தா�.
எனேவ தா� இைவ அைன�ைத�� அ�ம�ட�����ேத பழகேவ���
எ�றா�.

க��க�ட� பாரப�ச� கா�டாம� ���ரலாக இ��ப� ��� ச���
ஊ�ய�� கடைம. ஆனா� ம�க� �ர�சைன�� அவ� எ�ப� ���ர� ஆக
இ��க����. ஐ ஏ எ� ப���யாள�க��� நம� ��தைல
ேபாரா�ட��� த�ைம ச�க �ர�சைனக�� த�ைம ெத�யேவ���.

A mistake is far better than not doing a thing. you can rectify the error but you can never
catch back the time you have lost by not doing something

����� ��வாக��� மா�ற�கைள ேந� ெச�ய��ைல எ�ற
�ம�சன� இ��த�. ேதச க��மான� எ�பைத அவ� ��வாக �ர�சைனயாக
ம��ேம பா���றா� எ��ற �ம�சன�� இ��த�. 1949-50� கா��ர�
அரசா�க� ெதல�கானா �ள���ைய 12000 ஆ�த� தா��ய காவல�கைள�
ெகா�� ��ய��தைத ����� ஆ���� ெதாட��� எ�ேற �ம�சக�க�
பா��தன�. ேபா�� �ைற ெசல� ஆ��ேதா�� பலமட��
��வ�வைத�� அவ�க� ����கா��வ�தன�. கல��
ெபா�ளாதாரெகா�ைக�� ெபா���ைற�� ேந� ���ய��வ�
த����தா�� 1960� �வ�க��� ெபா���ைறக�� ேதச வ�மான
ப�க��� 10 சதமாக இ��த� ேபாதா� என �ம�சன� எ��த�.
இைவெய�லா� இட�சா� �ம�சன�களாக அைம�தன.

ேந� அைம�சரைவ�� இ��த ��சா�லா� அ�ேடாப� 12, 1953�
���ய அ��ைகைய த�தா�.

On the one hand, there was the complaint that the country did not produce enough
consumption goods. But when they increased production and took credit for it, they were
suddenly faced with accumulation of stocks.

ேந��� ச�ைதைய எ��ய ச�வப�� ேகாபா� ��ட��த��
சாைல ேசாச�ச���� அைழ�� ெச�ல��ைல- �வசாய����
ெதா��� �தலா���வ� வள��த� எ�பைத ஏ��றா�.

the planned development under Nehru’s regime did not pave the way for socialism but
promoted capitalist enterprise in both industry and agriculture.

டாடா உ�பட ெப��தலா�க� கா��ர�� ேத�த� ெசல�க���
��ைய அ���த���றன� எ�ற �ம�சன� ெப�தாக ம��க�படாம�



இ��த�. அ�ேபா� டா�டா, ��லா�க� 10 ல�ச� ந�ெகாைட
ெகா��தாேல அைவ ெப��ெதாைகயாக பா��க�ப�ட�.

க�� ம��� அரசா�க உற�க� ���த �வாத� கா��ர�� ஏ�ப�ட�.
��தைல கால��� கா��ர� தைலவராக இ��த ��பளா� அரசா�க�
���கைள எ���� ��ன� கா��ர�ட� கல�� ேப� ��ெவ��க
வ�����னா�. ேந���� க���� தைல�� அ�தமாக இ��க��டா�
எ�ற க��� இ��த�. அரசா�க ���கைள ப�ர�கமாக �ம�����
கா��ர� தைலவராக ��பளா� இ��தா�. இதனா� அவ� கா��ரைச���
ெவ�ேய�� �ைல�� ஏ�ப�ட�. கா��ர� சா�பாள�க� ம����
��பளா� மன� �ற�தா�. க��ைய�ட அரசா�க� ெப�� என கா��வைத
ஏ�க��ய��ைல எ�றா�. இர����� இைடேய ஒ��ைழ���ைல
எ�� �ழ�பேம ���� எ�ப� அவ�� க��தாக இ��த�.

“If there is no free and full co-operation between the Governments and the Congress
organisation the result is misunderstanding and confusion, such is prevalent to-day in the ranks
of the Congress and in the minds of the people.”

Nor can the Congress serve as a living and effective link between the Government and the
people unless the leadership in the Government and in the Congress work in closest harmony. It
is the party which is in constant touch with the people in villages and in towns and reflects
changes in their will and temper. It is the party from which the Government of the day derives its
power. Any action which weakens the organisation of the party or lowers its prestige in the eyes
of the people must sooner or later undermine the position of the Government ….

��ன� ெபா����� வ�த ப�டா��தாராைமயா வைரயைற��
உ�ப�ட க���� பா��ர� எ�ப�� ��றா�. அவர� உைர�� நம��
��க�ட �ள�க� �ைட��ற�.

A Government must govern and is therefore concerned with the problems of the day, and
with the passions of the hour. Its work is concrete, its solutions must be immediate… The
Congress is really the Philosopher while the Government is the Politician… That is why the
Government of the day requires the aid of unencumbered thinking.

கா��ர� தைலவ��கான ேத�த�� (1950�) டா�ட� ெவ��ெப�ற
��ன� க��தா� உய�ய� என ������ �ய�� நட�த�. ேந� தன�
ேந���யான எ���பா� டா�டைன�� கா��ர� தைலவ�
ெபா������� ெவ�ேயறைவ�தா�. ��ன� ேந�ேவ கா��ர�
தைலைம ெபா��ைப�� எ����ெகா�டா�.

இ�க�ட� �வ�� அரசா�க அ�கார��க �ரதம��� ம��ேம க���
தைலைமைய�ட ெச�வா�� அ�கார� எ�ப� இ��ய அர�ய��



��வ�ப�ட ஒ�றாக மா�ய�. ம�ேமாக��� �ரதமராக இ��தகால���
கா��ர� தைலைம ச�� அ�கார� ��யதாக ெவ��ெத��த�.

1954-59� தைலைம�� வ�த U.N. Dhebar ேந� ஒ�வேர தைலவ� என
உர�க�ேபசலானா�.

It is a mistake to consider that there is a dual leadership in the country. India, for the last
forty years, has been accustomed to think in terms of a single leadership and by the grace of
God, we have been endowed with men who had borne the brunt out of consideration or service
to the country singularly well. There is only one leader in India today and that is Pandit
Jawaharlal Nehru. Whether he carries the mantle of Congress Presidentship on his shoulders or
not, ultimately, the whole country looks to him for support and guidance

நா��� ஒேர தைலைம ேந��� தைலைம எ�ற அள���
ெசா�ல��வ��னா�. அைன�� �ைமக�� அவ� ேதா�� ேம�- அைன��
���க�� அவ�ட��ேலேய எ�ற அள��� அவர� �க� கான�க�
வர��வ��ன.

கா��ர�� ��ேபா��ச��கைள ��ய��க தன� வ�ைவ
����ெகா��� வைக�� ேந��� இ�தைகய ேபா����
இடம�����க����.

இ��ரா அவ�க� 1959� கா��ர� தைலவ� ெபா����� வ�தா�.
��னதாக ேந� ��ரவ� 8 1959� தா� �ரதம� ெபா���� இ����ேபா�
தன� மக� கா��ர� தைலைம�� வ�வ� ந�ல �ஷயம�ல எ�ேற க���
ெத������தா�. ஆனா�� இ��ரா என ெசா�ல�ப�டேபா� அவ�
��ேடா ெச�ய��ைல எ��ற �ம�சன� எழ��வ��ய�. அ�����தா�
dynastic democracy �ைள�ட��வ��யேதா எ��ற க��ைத ேந� ���த
ஆ�வாள�க�ட� நா� காண����.

ேதபராக���தா��, ச��வெர��யாக இ��தா�� க��ைய
அரசா�க அ�கார��� இ�பவ�க� ம��ப��ைல- அவ�க��� ஏ�ற
வைக�� ஆட�����றா�க� எ��ற க��ைத ெவ��டேவ ெச�தன�.

ேந��� ஆ���கால��� ேகரளா க����� மா�ல ஆ��
கைல�க�ப�� ��யர��தைலவரா�� �ரகடமான��
�ம�சன�����யதான�.



ேந��� ேசாச�ச�

ேசாச���க��, க�����க�� இ�ைறய உல�� ( 1934) ெச�வா��
ெப��வ�வத�� காரண� அவ�க� ��ஞான��� ப�க��, த��க
�யாய��� ப�க�� ��ப�தா� என ேந� எ�����தா�. மா��ைச அவ�
���கத�� எ�ேற ம����டா�.

1931 கரா�� கா��ர�� ேந���, ��ன� ஹ��ரா�� �பா� ேபா�
அவ�க�� ேசாச�ச� எ�பைத கா��ர� ��மான�களா��
����ண�ைவ ���ன�. அ��ய� ெதா����ப உத�யா� உ�ப��ைய
ெப��� ம�த�க� த�க� �க���ேதைவைய ���� ெச�ய����
எ�றா� எ�ன அ�� தவ� இ��க���� எ�ப� ேந��� வாதமாக
இ��த�.

மா���ய���பா� ஈ��� ெகா�டவராக��, 1929 ர�ய பயண����
��ன� அ�நா��� ��ேன�ற�ைத �ய�� ேப�பவராக�� அவ�
இ��தா�. அேதேநர��� அ�பவ� �ட��ட மா���ய� ேப�பவ�க��
வற���தன�ைத அவ� �ம���க��வ��னா�. ெபா�ளாதாரம�லாத
ப�ேவ� கார�க�� �ல�� �ைறைய அ�ய��வ�� �ம���கலானா�.

கா��� ஒ��ைற கா��ர� ெசய�����காக ��மான� ஒ�ைற
எ�����தா�. கா��ர�� ெபா�ளாதார ச�க ேநா�க�கைள
ெவ��ப��தேவ அ���மான�. அ�� ேசாச�ச� எ��ற வா��ைத
இ�லாைம க�� ேந� தன� ேகாப�ைத ெவ��ப���னா�. எ���
�ைரவ� என அைழ���ெகா�டா� மா�களா� இ��க�ப�� மர�தா�
ஆன வ�� என த� எ��ைன�ப�� ெசா�வ� ச�யா எ�ப� ேந���
�ம�சனமாக இ��த�. கா��ேயா ேசாச�ச� ���� அ�ய����
அ�பா�ப�ட ஒேர வைக�லான �ள�க�ைத தா� இ��� பா��க��ைல
என அத�� ப�ல��தா�.

��தைல��� ��ன� இேத ேபா�றேதா� �வாத��� ேந� ேபா�
ெஜய�ரகா� நாரய� அவ�க��, கா�� ேபா� ேந���
ப�ல����ெகா�டன�. ேந�ைவ ெபா��தவைர ேத��ய ��தைன
எ�பைத அவ� ஏ�ற��ைல. அவ� தன� ேசாச�ச� ���த ��தைன ��ற
�ைலயான ஒ�றாக இ��கேவ��ய��ைல என� க��னா�. வற��



��வாத ேகா�பாடாக இ��கேவ��ய��ைல-அ� வள��� ெகா�டதாக
இ��க ேவ��� என �ைழ�தா�.

மா�� வாத�ைத ��ைவ�பதா�தா� ��த� அவ�ட� வ�தா�.
வா��ைகைய �ற�த�- �ற� எ�ப� ம�த வா��ைக�� க��ய����
உக�தத�ல என��ட ேந� �ைன�தா�. அேத ேநர��� ம�தைன தா����
எைத�� அவ� ஏ�க��யா� என ெசய�ப�டா�. ம�த�� மா����
ேக� �ள���� , அ���� இடம���� எ�த வைக�ப�ட ��வன��
அக�ற�படேவ��யைவேய எ�ப�� அவ� உ�� கா��னா�.

ம�தைன�ட உய��த� என எைத�� ஏ�கேவ��ய��ைல என அவ�
மன� ேப�ய�. ம�தைன ம�த� ேவ�ப���� சா�, க��ன�
அ�ச�க��� இட�ெகா��க� �டா�. ெவ��பா� ெவ��� ம��ேம
பர��. ப�ேவ� கலா�சார�க� ஊ��பா�மாக ஒ�ைற ஒ�� உ�வா��
இ��யா�� Composite Culture ஏ�ப���ள� - அைத கா��டேவ��� என
அவ� ேபாரா�வ�தா�. அவரவ� கலா�சார��� ேவேரா������
பழ�க�கைள ேபா�க��யாம� இ��கலா�. அேத ேநர��� ப�
கலா�சார�க�� உைற�டமாக நா� இ���ற� எ�பைத�� அைனவ��
ச�யாக உ�வா�கேவ��� என ேந� �ைன�தா�.

கால��� வள����� அ��ய� ெதா���ப பா�ைவ�ட� ��ய
வள���ேய ந�ன��வ� என ேந� க��னா�.

மா���ய� எ�ப� நைட�ைற ெசய�பா��� வ�ேய ெகாணர�ப��
��ய வா��ைக �ைற�கான ேகா�பா�க�. ��ப� கட�� த�த����
உலைக ��க ஒ� ���கத�� ேபா� மா��� க����கைள த���ளா� என
ேந� ேப�னா�. ேசாச�ச�ைத அ�த நா��� த��த�ைமக� ெகா�ட
�ழ�� ெகாண�வெத�ப� எ�ப�� நம�கான நைட�ைறக� அவ�ய�
என� க�� ேந� ெசய�ப�டா�.

Recent Essays and writings எ��ற அவர� க��ைர ெதா��� ஒ�� 1934�
ெவ�யான�. அ�� Whither India எ��ற க��ைர�� �க அ��தமான
வ�கைள ேந� த�� இ��தா� . �தலா�கைள ச��பத�ல ேநா�க�.
�தலா���வ� ஏராள சாதைனகைள பைட����கலா�. ஆனா� அத�
கால� ��வைட�� அைத�ட �ற�பான ம�த�ல நடவ��ைகக���
ம�த அ�� நகரேவ�டாமா எ�ப� அவர� ேக��யாக இ��த�. வள��
அ��ய� அ��ட� அ�வள��� சா��யமானேத என�� அவ� எ��னா�.

பா�ச� க���பாக �தலா���வ���� மா�ற�ல என�� அ��
ெத��ப������தா�. ெச�வ�- ெசா��- �யாய ப��� எ�பைத ���காத
எ�த அரசா�க�ைத�� �தலா���வ���� மா�றாக க�த இயலா�
எ�ப� இள� ேந��� ��தைனயாக இ��த�. ம�த�ல� ச�����



�ர�சைனக��� ேசாச�ச�தா� ��� எ�பைத அவ� அ��தமாக
ெத������தா�.

ேந��� அ�க��ைர�� பல எ���ைனக� வ�தன. அைத�� அவ�
ெபா��ப��� தன� �ைல�பா�ைட �ள�� ம�ெறா� க��ைர
எ�����தா�. ெப�� ெதா��, அ��ய� என� ேப�� ேந� கதைர, ச��கா
���வைத ஏ� ஆத���றா� எ��ற ேக���� �க அ��தமான ப�ைல
ேந� அ�� த����தா�. இர����மான �ர� ஏ���ைல எ�பைத
அ�� �ள�����தா�. ந�நா��� �ராம��ற �வசா�க���� கத�
எ�ப� �க�ெப�ய அர�ய� க��யான� எ��ற ��தைல அவரா�
ெசா�ல���த�.

ேகா�பா�க� ம��� நைட�ைற ெசய�பா�� ெபா��த�பா�கைள
அவ� அழகாக ம�ெறா� க��ைர�� �ள�����தா�. ம�கைள ெசய���
இ�� ெச��� ேகா�பா� கால��� �ைலைமகைள�� �ல��
உ�ைமகைள�� கன��� ெகா�ள ேவ��� எ�ப� அவ� த�த �ள�க�.

An ideology is presumed to lead action on a mass scale. If such action is meant for the
whole of India, the ideology cannot ignore present day objective facts and conditions all over the
country.

ச�க� வ�ைமைய ெகா�டாட��டா� என அவ� அ�����னா�.
பண�கார�க���� ஏைழக���� இ���� அதல பாதாள ேவ�பா�கைள
ச����ெகா��� ச�க�தா� எவ���� ந�ைம��டாகா�. அ�
பண�கார�க���� ெகளரவ ����யாகேவ இ���� என அவ�
ேப�வ�தா�.

��தைல��� ��ன� ��ட��ட ெபா�ளாதார���காக ��ட���
அைம�க�ப�டா�� அத�� ��ைமயான ேசாச�ச �ைசவ�ைய
ெகா��ப� சவாலாகேவ உணர�ப�ட�. அர�ய� �த��ர� ெபா�ளாதார
�த��ரமாக வள��ெத��க�படேவ���. அ�ேபா�தா� ேசாச�ச�
வச�ப�� எ��ற க���� அவ� வ�வாக ��றா�. ஜனநாயக���
த���க��யாத �ைளவாக ேசாச�ச� இ����. ெபா�ளாதார
ஜனநாயக�தா� ேசாச�ச� எ�� �ள�க� அவ�ட� �ைட���. ேசாச�ச
இல������ நா� �ல� ெச��ேறா�. ஏகேபாக� எ�ப� ேசாச�ச����
�ேராதமான�. இைத கா��ரசா� ��ரமாக ேயா��கேவ��� என அவ�
க�� ���� ஒ�த வைக�� ��தைனைய ெகாணர ேபாரா�னா�.

அேத ேநர��� ஜனநாயக��- ��� உ�ைமக�� இ�ைலெய��
அ�� ேசாச�ச� இரா� எ�ப��� அவ� உ��யாக ��றா�. “.. democracy
and civil liberties had to be basic constituents of socialism and were inseparable from it.” என
அவ� எ��னா�.



ேசாச�ச� எ�ப� ெபா�ளாதார த��வ வா��ைக�ைற எ�ற
வைக�� அ�� அவ��� ஈ��� ஏ�ப�ட�. �ல�, ெதா�� இர����
��ரமான மா�ற�க� ெச�ய�படாம�- ஏ�படாம� ��ேன�ற�
சா��ய��ைல. ெபா�ளாதார ச�க சம��வ� ேநா�� இ��யா த�ைன
தகவைம���ெகா�ளேவ��� என அவ� �ைழ�தா�.

��தைல அைட�� இ��யாவா� ����மாக த�யா�
ெசா���ைமைய தக����ட��யா� எ��ற எதா��த�� அவ�ட�
இ��த�. ேந� இதைன அவர� 1936 கா��ர� தைலைம�ைர��
ெவ��ப���னா�. ��ய மா��ைய அ�ப�ேய இ��யா�� நகெல���
ைவ�க��யா� எ�ற பா�ைவ�� அவ�ட���த�. ேந��� ேசாச�ச�ைத
empirical collectivism- தாராளவாத�, ��ரமா�ற�க�, பா��ச�,
��ேபா��வாத� ஆ�யவ��� ���ைண� எ�� வைரய��பவ�க��
உ�ளன�. மா���ய�க� ����த� ��ணயவாத� ேப�வைத
ஏ�க��ய��ைல எ�றா� ேந�.

கெல���ச� எ�பைத ெபா���ைற- ெதா�லாள� நல ச�ட�க�,
�ைலகைள ஒ������ ைவ�த�, �ல� ம��� வ��ெகா�ைகக��
மா�ற�க� என நைட�ைற சா��� ����ெகா�ளலா�. த�
ெசா��ைடைம�� ெதா�� இ��தா�� அைவ ெதா�லாள� ச�ட�கைள
அ�ச��� ஜனநாயக நைட�ைறகைள ��ப�றேவ��� எ�ப��
கெல���ச� ������.

இலாப�� ெசா�� ேசக��� எ�பைத �த�ைம ேநா�கமாக ெகா�ட
ச�க� ���� அவ��� எ��மைற க��� இ��த�. வ��ைற
வ�ய�லாத ேசாச�ச� எ�ப� மா�றாக வரேவ��� ேசாச�ச�
வ��ைற����� �ல���ெகா���ேபா� த�ைன
��ைம�ப����ெகா�டதாக இ���� என அவ� வ�����னா�.

��தைல�� ��னரான கா��ர� இய�க� த�ைன ேசாச���
அைம�� என �ரகடன�ப����ெகா�ளேவ���- உலக ��ேபா��
இய�க�க�ட� அ� ேச��� ெசய�படேவ��� என அவ�
�������தா�� அத� சா��ய��ைறைவ வர�����ய ெசய�பா�ைட
அவ� உண��ேத இ��தா�.

�யரா�ய� எ�பத���தா� கா��ர� ����ைம�ட�
ெசய�பட���� எ�பைத அவ� �க�ச�யாக உண��தவராக�� இ��தா�.
இ�ைலெய�� இய�க ஒ��ைம ெப�மள� பா��க�ப�� அத�
�த�ைம ேநா�க� �ட �ைறேவறாம� ேபா����. ��தைல எ�ப��
�� ஒ��ைம�ட� ெசய�ப��வ�� நா� ச�க �ர�சைனக��
க���ேவ�பா�க� ெகா�டவ�களாகேவ பய���ேறா� எ��ற
உ�ைமைய அவ� ெவ��ப��த�� ெச�தா�. �லேநர�க�� அவ��



இ�பா�ைவயா� எ� எ� ரா�, �பா�, கா��ர� ேசாச���க�,
க�����களா� �ட �ம���க�ப�டா�.

�பா�� �ம�சன� இ�வா� ெச�ற�. ேந� ��ர ��தைன
ெகா�டவ� ஆனா�� மகா�மா�� �டராகேவ இ��பா�. அவ�� �ைள
இட�சா�க�ட� இய���- இதயேமா கா���ட� இ����.

The position of Pandit is an interesting one. His ideas and views are of a radical nature
and he calls himself a full blooded socialist, but in practice he is a loyal follower of Mahatama.
It would probably correct to say that while his brain is with the Left wingers, his heart is with
Mahatma Gandhi"

�பா� அவ�க�� ஹ��ரா கா��ர�� த� தைலைம�ைர�� நம�
உடன� ேநா�க� ேசாச�சம�ல- �யரா�ய� எ�ேற ேப�னா�. அேத
ேநர��� ேசாச�ச� ���த ����ண�� �ர�சார�ைத ெச�யேவ���
எ�றா�.

1929 லா�� கா��ர�� ேந� த�ைன ேசாச��� ம��� �ப��க�
என அைழ���ெகா�டா�. ஜனநாயக� த�ைன ��தைல��
�வ���ெகா�டா�� சம��வ���தா� �ைறைவ� ெபற���� என
ேந� உ��யாக ந��னா�.

International Journal of Advanced Research and development ஜனவ� 2018 இத��
டா�ட� ஷபா� ெஜ�� ேந��� ேசாச�ச க��தா�க� எ�ப� ப��
க��ைர ஒ�ைற எ�����தா�. �க ���கமான அ�க��ைர�� சாரமாக
�ஷய�க� ேபச�ப���ளன.

“Nehru’s socialism was a brood tendency and not a precise body of rigid beliefs”.
இ��கமான வைரய��க�ப�ட ேகா�பா�க�� அ�லா� ேசாச�ச
அ���ைற மா���லான வள����ேபா�� எ�ற ��த� ேந��ட�
இ��த�. இ��யா�� வ�ைம ஒ���, ேவைல��ைம, அவ�க�� ���
எ�ப� ேசாச�ச பாைத��லாம� சா��ய��ைல எ�பைத அவ�
ெவ��பைடயாக ெத���தவ�. �யாய ப���� �ல� அ�யாய �ைலக�
��க�ப�த� எ��ற அ���ைறைய அவ� ேம�ெகா�டா�.. இத�காக
ஜனநாயக ேசாச�ச வ�கைள ைகயா�வ� அவ�ய�. தன� ேசாச�ச
க��மான� எ�பைத அவ� ��க�ட ெமா��� ��யைவ�தா�. இ��
��காம� மா�� �ைலைமக��� ஏ�ப த�ைன ெபா���ெகா��
இய��� ஆ�ற� ெகா�டதாக இ��கேவ��� என �ைன�தா�. ஏ�
எ�ைன இ�தா� ேசாச�ச� என ���யமாக வைரய��க ெசா����க�
என�� அவ� ேக���ளா�. அவரவ� �ற��� உ�ய வைக�� ச�ைதயான
வா���கைள ஒ�ெவா�வ�� ெபறேவ��� எ�பேத ேதைவ என த�
அ�பவ ��தைல அவ� ெவ��ப���னா�.



" I look upon it as a growing, dynamic conception, as something which is not rigid, as
something which must be fit in with the changing conditions of human life and activity in every
country. I do not know why I should be asked to define socialism in precise, rigid terms. What I
want is that all individuals in India should have equal opportunities of growth, from birth
upwards and equal opportunities for work according to their capacity"

�ர�ட���� உைழ�பவ�கைள ����� க��யமான
வா��ைக�ைற�� ஏ�ற �ழைல உ�வா�க ேவ��� என அவ�
எ��னா�. ஒ�வ�� ெபா�ளாயத ��ேன�ற�- வா��ைகதர�ைத
உய���வ��தா� கலா�சார, அ�வா��த வா��ய�� சா��யமா�� என
அவ� ந��னா�.. ந�ல உ�ப��, ெச�வ வள� ெப���த�, வா��ைகதர�
உய�த� ஆ�யவ�ைற �ர�ப�டைவகளாக இ�லாம� ெச����டா�
நா� ����� ந�வா��ைக���ய ச�க� உ�வா�� என�� அவ�
ெசா��வ�தா�. எனேவ ேசாச�ச� எ�� ேப�வ� ெபா�ளாதார �ைறக�
வ��ப�ேட என�� அவ� ெத��ப���னா�.

�பா� அவ�க��� ஏ�ர� 3 1939� எ��ய க�த��� தன� ேசாச�ச
பா�ைவ த�நப� �த��ரமான வள����� எ�ரான ஒ�றாக இ��கா�
எ�பைத அவ� ெத��ப���னா�

“I hope that socialism does not kill or suppress individuality; indeed, I am attracted to it
because it will release innumerable individuals from economic and cultural bondage”

��தைல எ�ப� மா�ட ேம�பா���� சாதனேம அ�� அ�
இ��ய�ல. மா�ட நல� எ�ப�தா� இல�காகேவ���. ஓ�ெவா�வ��
உட�- மன� ஆ�யவ��� ஆேரா��ய� எ�பதாக இ��கேவ���
எ�பைத ேந��� உைரக�� காண����.

ஜனநாயக� எ�ப� ெவ�� அர�ய�, ெபா�ளாதார� ம��ம�ல-
மன�ட� ெந��கமாக ேவ��ய ஒ��மா�� எ�றவ� ேந�. அர�ய�,
ெபா�ளாதார சமவா���கைள உ�வா�க��, த�நப�� ச�வா�ச
வள������ய �ழைல உ�வா��வதாக�� ஜனநாயக� அைமய ேந�
�ைழ�தா�.

“Democracy is not only political, not only economic, but something of the mind. It
involves equality of opportunity to all people, as far as possible, in the political and economic
domain. It involves the freedom of the individual to grow and to make the best of his capacities
and ability. It involves a certain tolerance of others and even of other’s opinions, when they
differ from yours”

வா���கைள பாரப�ச��� உ�வா��� த�த� எனப�� அவ��
சம��வ ��த� த�����த�. அைனவ�� சம� எ�பைத யா���கமாக
����ெகா�ள ��யா�. க�ற� �ற�, உட� பல�, �றைம ெவ��பா�,



����ெகா��� ஆ�ற� எ�ப�� ம�த�க� ேவ�ப�ேட இ��பா�க�.
ஆனா� வா���கைள ம��த� எ�பைத ஜனநாயக ச�க� ஏ�க ��யா�
என அவ� சம��வ� ப��ய த� பா�ைவைய �ள��வ�தா�. அவ� தன�
ேசாச�ச மா�� ச�தாய� எ�பைத இ�ப��தா� �ள��னா�. சா�ய�ற
வ��கம�ற ச�கமாக இ���� எ�றா�.

“By a socialistic pattern of society,”We mean a society in which there is equality of
opportunity and the possibility for everyone to live a good life. We have; therefore, to lay great
stress on equality, on the removal of disparities and it has to be remembered always that
socialism is not the spreading out of poverty. Socialist pattern of society was to be classless and
casteless."

ேசாச�ச ச�க� எ�ப� அைனவ�� நல�- பா�கா��- ந��தவ�கைள
உய���வ� எ�ப�� ந���ைக ெகா�ட ச�கமாக இ����. ம�க��
ெபா�ளாதார, கலா�சார ம�ட�ைத உய���வத� �ல� சா�ய�ற,
வ��கம�ற ச�க�ைத அ� உ�வா��� எ�ப�� அவர� ��தலாக இ��த�.

1929 லா�� கா��ர� அம����, 1931 கரா�� ம��� 1936 ல�ேனா
அம��க��� அவ� க���ச� எ�பைத ேப�வ�தா�. ��தைல���
��ன� இ��ய ேத�ய கா��ர� தன� �ல அம��க�� ( 1955, 1964) Vote
based Communism/ Socialism எ�பத�காக தா�க� ��பதாக ெத���த�.
ேந�ைவ standard Marxist என எவ�� வைரய��க��ைல. அவ� மா���ய�
அ��தவராக இ��தா�. ஹரா�� லா�� ம��� பா�ய� ேசாச���க��
எ�ண�கைள எ����ெகா�டா�. ேசா�ய� �ர����
ெகா�டா�ட�க�� கல��ெகா�டா�. அத� சாதைனகைள இ��ய
ம�க��� எ���ைர��வ�தா�. ��ட��ட ெபா�ளாதார�- 5 ஆ��
��ட�க�, அர� ெபா���ைற எ�பத�� ����ைம ெகா��தா�.

ச�க ெபா�ளாதார ��ேபா�கான ��ென���க��� அர�ய�
��ர�தனைம அவ�ய� எனப�� அவ� உ��யாக இ��தா�.
ெப��பா�ைம�ன� ஆதர�ட� அரசா�� எ�ப�ட� ேசாச�ச�ைத
ஒ���ைண�க ���� என அவ� என ந��னா�. ேசாச���டாக��
ெடமா�ர�டாக�� இ��க ���� எ�ப� அவர� �ைல�பாடாக இ��த�.

கா��ர� தைலவராக இ��த �பா� 1938� ேத�ய ��ட��� ஒ�ைற
ேந��� தைலைம�� அைம�தா�. ேந� �ைற�� ெச���வைர ஏற�தாழ
15 மாத�க� அ��� ெசய�ப�ட�. ��ன� 1945� ���ப ெசய�படலான�.
�ச�ப� 1938 �த� ெச�ட�ப� 1940 வைர�லான கால��� நட�த 72
��ட�க�� 71� ேந� ப�ேக�� க����கைள ெச�ம��தா�. ச� ெச�தா�
என �ர� �க�� ெசா��றா�.

1944� இ��ய ெதா�ல�ப�க�� க��� த�க� Bombay Plan எ��
��ட�ைத த�த�. 1946� இைட�கால அர��� ேந� ெபா��ேப�ற�ட�



��ட ஆேலாசைன �� ஒ�ைற அைம�தா�. அேதேபா� நவ�ப� 1947�
கா��ர� சா��� ெபா�ளாதார ��ட��� ஒ�ைற த� தைலைம��
ஏ�ப���னா�.. அத� அ��ைக அ��பைட��தா� �ர�தர planning
Commission எ��ற ��ட��� 1950� உ�வா�க�ப�ட�. 1948�
ெதா��ெகா�ைக ��மான� �ைறேவ�ற�ப�ட�. அவ� �� எ��த
�ம�சன�க��� ேந� �ைவயான ப��கைள த��ெகா����தா�.
“Individuals and nations who do not know how to die do not know also how to live. Only where
there are graves are there resurrections” எ�ப� ேபா�ற ப��களாக அைவ
இ��தன.

ேந� தன� ேநா�க��மான�ைத �ச�ப� 13, 1946� அர�ய� அைம��
ச�ட ��ணயசைப�� ��ைவ�தா�. நா� ஜனநாயக� எ��ற �ைறைய
ம��ம�ல, அத� சார�ைத�� ��ைவ��ேறா�- அதாவ� ெபா�ளாதார
ஜனநாயக� எ��ற ெபா��� ைவ��ேறா�. இைத �ல� ஆ�ேச��கலா�.
நா� ேசாச�ச அரசா�க� என ெசா�லாதேபா� ஏ� இ�வா�
��ைவ�கேவ��� என �னவலா�. த��ப�ட எ� க��� எ�றா�
ேசாச�ச அரசா�க� என ெசா�ல����. அைனவ�� ஏ��ட�
ெச�லேவ��ய அவ�ய� உணர�ப���ளதா� ச��ைச�� இட�தராத
வைக�� ேநா�க���மான�ைத �னைவ�கேவ����ள� என ேந�
ெத��ப���னா�. இைத ��������� ேந� க��கைள� தா��
ேதச� க�டைம�த�, ஏ� உலக ேநா��ட� ெசய�ப�த� எ�ற வைக��
நா� ����கேவ��� எ�றா� ேந�.

த�யா� �தலா�க� தய��ய அ�ல� ேபா�மான �லதன�ட
வ���லாத ெதா��கைள ெபா���ைற�� �வ�� கல�� ெபா�ளாதார
மா�� ஒ�ைற ேந� ���ய� �ம�சன����� உ�ளான�. Socialization of the
Vacuum என �ம���தவ�க�� உ��. ��ட��ட ெபா�ளாதார���
அ�� �ல�ய �ைறகைள �ர� �க���� ����கா���றா�. அதனா�
இலாப ம�ய ெபா�ளாதார�ைத க���ப��த ��ய��ைல எ�ப�
�ர�� �ம�சனமாக இ��த�.

அர�ய� அைம�� ச�ட��� directive principles இைண�க�ப�ட�.
ேசாச�ச �ைச��� ��ட�ட� த� வ�ைவ ெபறா� என தன�
�ம�சக�க��கான ப�ைல ேந� த�தா�.

1959� அ��தா�� ��ட�க�� ேநா�க�கைள ப�� வா�ட�
��மா� இ�வா� ��������தா�. அைத �ர� �க�� தன� ேந�
���த ��தக��� ப�����ளா�. அத� �ர��கர ேநா�க�க� �ைறேவற
ம�க� இய�க��� அ��த� ேதைவ�ப��. க����� �னா��
���ப�த�களா� ம�க� ெச���� ேவைலகைள �ய���ப��ட� ம�க�
இ�� ெச���� வைக�� அரசா�க� இய�கேவ���.



The revoultionary objectives of the Third Five year plan would require the organised
pressures of a popular movement under the Govt leadership so dynamic and so purposeful that
it can inspire people to do voluntarily the kinds of things that in Communist China are done by
Compulsion"

�னா ���� ஒ���டள�� �ைறயாக ேப�வைத �ர� ஏ�க��ைல.
ேந�ேவ �னா�� வள���ைய பா��� �ர����ளா� என �ர� �க��
எ���றா�.

ேந���� ச�ட�ைத �ற���யவ� எவரானா�� ேசாச���
ஆனா�� நடவ��ைக எ��கலா� எ�ப�� மா���க����ைல. ஆனா�
க���ச�- க�����க�, ேசா�ய� ஏெஜ��களாக இ��� கலக�
ெச�வபவ�க� ஆகேவ ஒ��க�படேவ��� என ��தைல� கால���
கா��ர�� வ�த �ரைல அவ� ஏ�கம��தா�. ம�ற எ�லா
ேகா�பா�கைள�� ேபால அைம�யான �ைற�� க���ச ேகா�பா��
ம�க�ட� ெச�வ�� அவ��� தய�க��லாம� இ��த� என ஜகா�யா
ப�����ளா�. அேத ேநர��� premature Leftism ���� அவ� ேஜ� �ட�
எ�ச��ைக ெச�யாம� இ�ைல. ெஜய�ரகாேஷா �தலா�க�� உத��ட�
ேந� எ�ப� ேசாச�ச� க��வா� என� ேக��வ�தா�.

ேசாச���க� ெவ�ேய�ய��ன� பேட� த� ைக ஓ��யதாக
�ைன�தா�. 1950 கா��ர� தைலவ� பத��� 7 ேப� ��ண������தன�.
��பளா�, ��ேஷா�த� டா�ட�, ச�க� ரா� த�ர ��ண���த �ற 4
ேப� �ல��ெகா�டன�. அ�� ேந��� ஒ�வ�. ��பளா��� 1026
வா��க�� பேட�� ஆதரவாளரான டா�ட��� 1306 வா��க��
�ைட�தன. ேந� ெசய����� ேசர ம��தா�. 1950 அ�ேடாப��தா� ேசர
ஏ�ைப ெத���தா�. �ச�ப�� பேட� மைற�தா�. ஆனா�� கா��ர��
வல����� பல� ����மாக �ைற���ட��ைல. ராேஜ��ர�ரசா�
�ல� அ� ெவ��ப�ட�.

கா��ர�� இைண�� ப���ய அ��தமான வா��� �ைட�த�.
“கா��ரேச ஜவஹ� அ�ல. அ�ல� ஜவஹேர கா��ர�� அ�ல.
பலேநர�க�� அத� ���கைள எ�னா� மா�ற��யாம� ேபா��ள�.
எ� க����� ேந� மாறாக �ட �ல ���க� வ����கலா�. ஆனா�
நா��� ��தைல�காக�� ��ேன�ற���கான க��யாக இ��த
அைம��� ப�யா�� வ��ேற� எ�ப� �ைறவான�” என ேந�
�����டா�.

பேட� மைற��� ��ன�� ேந���� ����மாக ெசய�ப��
�த��ர� �ைட���ட��ைல. ராேஜ��ர�ரசா� இ�� ச�ட���
��யர��தைலவ� எ�ற வைக�� தன� ெசா�த க����கைள
ெசா��வ�தா�. ேந� தா� பத� �லக ேவ������� எ��



ெத����தா� �ரசா�ைத ���த ���த�. இைத ஜகா�யா ��க�டவா�
��த���றா�.

“With Patel’s death, the balance of power shifted slightly. But the ascendancy of the
Congress right was still underpinned by the president of India, Rajendra Prasad, who had
attempted to block land reform legislation relating to his home state, Bihar, in 1950, and had
opposed his prime minister by presenting his personal views on the Hindu Code Bill to
Parliament in 1951, causing a minor constitutional crisis. On both occasions Nehru had
threatened to resign as prime minister, and Prasad had retreated.”

ேந��� வச� கா��ர�� தைலவ� ெபா���� வ�த�. ெச�ட�ப�
1951 �த�- நவ�ப� 1954வைர அ�ெபா���� அவ� இ��தா�. ��ன� �
எ� தப� வ�தா�. ��ட���ைவ க����� �ைற- ��ர ேசாச�ச �ைற
எ�� வல� ���ன� �ம���தன�. ஆனா� அ� பா�ய� ேசாச�ச தா�க�
ெகா�ட� எ�� அ�ய�ப�டா��, �ற�� வ��ன�க��
ஆேலாசைன�ட�, பல�த சமரச�க�ட� ��க ��க ��ேன��
வைக�ப�ட ெபா�ளாதார �ைறேய என ஜகா�யா த� ேந� ��தக���
ெசா���ெச��றா�.

The Planning Commission was far from the ultra-socialist or quasi-communist body that
it was depicted as in the propaganda of the emergent Indian right. And if Nehru’s governments
acquired a reputation for Fabian socialism, the Planning Commission was to a large extent
responsible for the impression. ‘Fabianism’ was less a philosophical choice than a tendency
retrospectively named: here was a system that worked by gradualism, by permeation, by
compromise, and by advice from think tanks, academics and technocrats.

இைத�ெதாட��� ேந��ய�க� எ�ற வ�ட� ஏ�ப�ட�. �ல�
அவ�� ேசாச�ச பா�ைவயா�� அவ�� ந�ன� ���த பா�ைவயா��
இ�வ�ட��� ேச��தன�. க��ெதா��ைம- ம�றவ���� இடம��த�
அர�யைல (consensus and politics of accomomodation ) அவ� ைகயா�டா�.

எ� எ� எ� எ� ஆ���தா� ஒ��� அஜா� �தவ��� Nehruvian centrism
���� �வா���றா�. இ��யா�� வ�டார க��க�� ஆ�� அ�பவ�
ஆனா�� � ேஜ ��� அ�பவ� ஆனா�� left leaning centrism- right leaning
centrism எ�பதாகேவ இ���வ���றன. ேந��� ெச�ட�ச�- ��� ேவ
எ�பதாக இ��த�. ம��ய வ� எ�ப�� இட� அ�ல� வல� �லகேலா
ஏ�படலா�. ஆனா�� ����மாக ம�ய��� எ�பைத அைவ
ஏ�ப��த��ைல. இத�� ேந��� அ��பைடகேள காரணமாக
இ���வ���றன என அஜா� வா���றா�.

ேதச ஒ���ைண����� ஒ��ைம��� மத� ம��� ெமா�
�ர�சைனகைள எ�ச��ைக�ட� எ��ெகா�வத� அவ�ய�ைத உண��த
ேதச�தைலவராகேவ ேந� இ��தா�. ச�க �� ேகா�பா���ப�



ஒ��கப�டவ�க��� சம��வ� ம��� வா���கைள உ�வா��வ�
அவ�ய� எ�ப� ெபா�வாக ஏ�க�ப�ட �ள�கமா��. அேத ேநர���
உ�ைமகைள ம��� வ����� கடைமகைள �ற�க��ப� ச�க
அ��யாக�� ���� எ��ற ெபா���ண���� எ�ச��ைக அவ�ட����
ெவ��ப�ட�. சம��வ� ம��� கடைம உண��கைள அவ�� வாசக�க�
ெவ��ப���வைத நா� காண����

" No person should be specially privileged, none amongst us an honourable exception; no
job should be considered as below dignity, no duty should be shunned or shirked, no privilege
can be claimed without any sufficient sacrifice or without fulfilling any obligation, because
human life is all inter- related and interdependent, and hence, nobody can run away from his
duties or obligations either to the family or to the society or to the state or to the world at large"
.

�லதன� �ர���ெகா��பத�காக ம��ேம எ�றா�, அ�கார�
ெகா�ைம�ப���வத�ேக எ�றா� அைவ இ�லாெதா�ய��� எ�றவ�
ேந�.

இ��லா��� ேக����� ப�டதா�க��ட ர��ேவ ேபா��ட�களாக
�லகால� ப�யா��வைத பா��த ேந�, இ��யா�� ம��� இ�ன
ஜா��� இ�ன ெதா�� என வைரயைற இ��பேத� என �ன�னா�. ஏ�
�ராமண�க��, ச���ய�க�� ெத����டேவா, மல� ��த� ெச���
கடைமேயா ப�மா��ெகா�ள��டா� -இ��லா��� �ரதம�
�ளா��ேடா� ெச���ைத��� ெதா�ைல ெச�ய��ைலயா என
�ன�னா�. Dignity of Labour எ�பைத ச�க� உணரேவ��� எ�பைத
கா��ையேபா� ேந��� வ�����யவ�தா�. கைட�� ேபா��ேபா�
��ைய அம����ெகா�வைத ெப��தமாக �ைன��� ச�க� ����
�ம�சன�பா�ைவேய ேந��ட� இ��த�.

ஆ� ெப� சம��வ� எ�பைத�� அவ� வ������ தைலவராகேவ
இ��தா�. உட���யாக ேவ�பா� இ��பதா� ெப� இைள�தவர�ல.
�ைர�� இ��யா அைன�� �ைறக��� ெப� தைலைமைய
ஏ���ெகா��� நாடாக வள�� எ��ற ந���ைக அவ�ட���த�.

ேசாச�ச� எ�பைத நாடா�ம�ற ஜனநாயக��� ேசா��க���� என
க�� ேந� ெசய�ப�டா�. ம�கைள கல�காம� ேசாச�ச ��ட� என �ல�
எ��ைவ���ெகா�� அைத நாடா�ம�ற ஜனநாயக���
அ��ப���வ� எ��ற �ைறைய ஏ�காம� இ��கலா�. ம�க��
உட�பா��ட� ேசாச�ச� எ�பைத அவ� ����தா�.

ஒ��ைற கா��ர� க���னைர ேசாச�ச�பாைத என�
க���ப���வத�� அத� அைம����க�� ���த� ேவ��மா
இ�ைலயா எ��ற �வாத� வ�த�. ����� ேலப� க����ட அ�ப�



ஒ�ைற ைவ���ள�. அைத ��ப�றலாேம எ��ற ஆேலாசைன�� வ�த�.
உ���னராவத�� வ�வா� உ�சவர�� ப����ட ேப��வ�த�. அ����த
�ைல�� � 5000��� வ�வா� இ��பவேர கா��ர�� உ���னராகலா�
என ெசா�ல ���மா எ�ற �னா�� எ��த�. ச�யான ஆேலாசைனதா�,
ெகா�ச� ெபா��ேபா� என �தான�ப���னா� ேந�. கா��ர�
அ�பவ��� அைத அவரா� அைம������ ���தமாக
ெகாணர��ய��ைல . த�னா� ��ய��ைல எ�பைத
ெவ��பைடயாக�� அவ� ெத���தா�.

இ��யா�� ெச�யேவ��ய� ெசா�� ஒ��ப�ல- வ�ைம
ஒ���தா� என அவ� ேசாச�ச� ப�� ேப��ேபா� ஒ��ைற
�����டா�. மத, கலா�சார ச����த�ைமைய நா� எவைர��
ேத��ேபா� க�கேவ��ய அவ�ய��� இ�ைல. ஆனா� அர�ய�, ���
உ�ைமகைள �ர�� �ர��, அெம��க �ர��க�ட���� நா�
க�றாகேவ���. அேதேபா� ெபா�ளாதார சம��வ� ப��
��ய�ர���ட���� நம�ேக�ற வைக�� க�கேவ��� எ�பைத ேந�
ம�க��� எ��� ெசா��வ�தா�.

உலக அ�பவ�கைள பா����ட�� கா��ர� இய�க� ���த
ஜனநாயக��வ இய�க�தா�. பர�����த �ைளகைள ெகா����தா��
அத� ஊ�ய�க� பரவலாக ஜனநாயக பழ�க� உ�ளவ�க� எ�ற
உண�ைவேய ேந� ெவ��ப���னா�.

ேசா�ய��� அ��தா�� ��ட�க� �டா�� கால���
உ�வா�க�ப�டன- �ய��ெல�கா� Piatiletkas என அைழ�க�ப�ட
இ���ட�க� 1928-1991 வைர�லான ஆ��க�� 13 அ��தா��
��ட�களாக அ�� �ைறேவ�ற�ப�டன. �னா�� �ட இைத ��ப�ற
�வ��ய�. ேசா�ய�தா� ஈ��க�ப�ட ஜவஹ� ‘பா�� வ�� �ரன�கா’
எ��ற அ��தா����ட�ைறைய இ��யா��� அ��ப���னா�.
அவ� கால��� வள��� இ�� Hindu Rate of Growth இ�� �த வள��� என
அைழ�க�ப��ற�. அ�வள��� 3.5 சதமாக இ��த�.

இ�� அ�வள��� �ம�சன�பா�ைவ�ட� பா��க�ப��ற�. The cake
is distributed even before it was baked என ��சர� தா� ேபா�ற உலகமயமாத�
ஆதரவாள�க� ேந��� அ�ைறய ெபா�ளாதார ெகா�ைககைள
�ம����வ���றன�.

��தைல இ��யா�� ேந� ெபா��ேப�ற ��ன� ெபா�ளாதார
சவா�க� ஏராள� இ��தன. 1956� ம�க� ெப�ற சராச� கேலா� அள� 1700
ஆக இ��த�. சராச� த�நப� வ�மான� 1951� ஆ���� � 250 �ட
இ�ைல. �வசாய ெதா�லாள�க� ம��� ஒ��க�ப�டவ��� � 100 �ட
இ�ைல. ‘இர� இ��யா’ ��வச���லாம� இ��டாகேவ இ��த�.



�ராம�க� 10 சத� �ட ��வச� ெபற��ைல. 80 சத ம�க�
க��ய�வ�றவ�க�. இ�ப��ப�ட இ��யாதா� ேந���� �ைட�த�.

�த� 5 ஆ����ட� ெபயரள����தா� ��ட�. ஆனா�� �ல
மா�ற�க� உ�வா�ன. உண� உ�ப�� ெப��ய�. ப�ச� இ� இ�ைல
எ�ற ந���ைக �ற�த�. த�நப� வ�வா�� அ���ள டால� கண���
உய��த�. ஆவ� ேசாச�ச மா�� ச�க� ��மான����� ��ன�
ேபாட�ப�ட 1955 ப�ெஜ�ைட �ல� ஆ�வ ���யா� இ��யா�� �த�
ேசாச��� ப�ெஜ� என வ���ததாக ைம�ெக� ெசா��றா�.

1958 ேம மாத� கா��ர� க��� ��ட��� தன� அரசா�க�
ெச��வ�� ��ட�கைள உ���ன�க� அ�ய ெசா��றா�. அரசா�க�
அர�ய���யாக வ�வான�. எனேவ ெபா�ளாதரா பரவலா�க� அவ�ய�
எ�றா�. �ல ெதா��க� ம�ய�ப��த�ப�டைவகளாக இ��கேவ��ய
அவ�ய�ைத�� அவ� உண���னா�. எ��� வற���தன� ேதைவ��ைல.
நைட�ைற அ�பவ��� வ�ேய ��ேனறேவ��ய�� அவ�ய�ைத
அவர� உைர உண���ய�. தன� ேசாச�ச��� த�நப� சம வா��� ம���
வள����� ����ைம���கேவ���.

I do not want State socialism of that extreme kind in which the state is all powerful and
governs practically all activities.The state is very powerful politically…I should, therefore, like
decentralisation of economic power. We cannot, of course, decentralise iron and steel and
locomotives and such other big industries, but you can have small units of industries as far as
possible on a cooperative basis with State contorl in a general way. I am not at all dogmatic
about it. We have to learn from practical experience and proceed in our own way..

My idea of socialism is that every individual in the State should have equal opportunity for
progress"

இர�டாவ� ��ட��� ெபா��� ஒ���� இர���பா�க�ப�ட�.
�ழ�ைதக��கான ப�� ேம�பா� 23 சத� ��ய�. ஊரக �����கைள
ெப��க ��ட�ட�ப�ட�. ெதாட��� ேசா�ய��ட� ந��ற� ஏ�ப��
ெதா��ெப��க���� சாைல அைம�க�ப�ட�.

ேசாச�ச�ைற என�ேப�வ��ேறா�. அத�கான ச�ட� அவ�ய�
எ�றா�� அைத ெவ�� ச�ட� இய�� ம��� ெகாண����ட��யா�.
ச�க� ��கலான�- பலதர�ப�ட இய�க� உைடய�. ேசாச�ச� எ�ப�
ச�ட� அ�ல. உ�ப��- ��ேயாக�- பர�பர ம�த உற�க� சா��த
அைம���ைறய�. இ�த நடவ��ைககைள நா� �ைர�ப��தலா�.
அ��� ��� ஏ�ப�� எ��மைற �ள�கைள உ�வா�காம�
கவனமாக�� ெசய�ப�த� ேவ��� எ�ப� ேந��� ேசாச�ச
க��மான� ���த எ�ச��ைக, கவனமாக இ��த�.



We talk socialistic structure of society.. that structure cannot take place, develop just by
some legislation, although legislation helps. But it really means building up a complex society.
Society is complicated with innumerable relations. Socialism is not a law. It is a structure
governing production, distribution, mutual relationships everything- that takes time. It just
cannot be done by a resolution or by a decree. If we are going in right direction it is all well. We
can speed up process. Speeding it too much sometimes really results in delay- structure may
crack- cracking means delay- you have to mend.

�ர�� எ�பேத க��மான�ைத ெச���டா�. க��மான����
தைடயாக இ��பவ�ைற அக��வைத�தா� �ர�� ெச��ற�. ��ய ச�க
க��மான� எ�ப� �தானமான க�ைமயான உைழ��� �ல�தா�
உ�வா�� என ெசா���ெகா��தவ� ேந�.

The (so called) revolution did not build up. The revolution only removed obstacles to
building up. That is the most it could do. Having done that, then comes the slow laborious
process of building up a new society

நாடா�ம�ற �ர�ர��� ேந��� ��றா���ேபா� ப�ேவ�
ஆ�ைமக�ட���� அவர� �ைன�கைள ெப�� ேந� வா���- ப���
ப��ய ெதா��ைப 1990� ெகாண��த�. அ�� ேந��� ேசாச�ச� எ�ப�
���� � � நர��மரா� க��ைர ஒ�ைற எ�����தா�.

அ�� நர��மரா� அவ�க� ��������ததாவ�:

ேந� ேசா�ய��� �ர��யா� ஈ��க�ப�டவ�. மா���- ெல��
ெகா�ைககளா� அவ� உ�ேவக� அைட�தா�. அேத ேந�����
இ��யா��கான ேசாச�ச மா��க� இ��ய வரலா��� த�ைமகைள ,
த��த�ைமகைள கண���ெகா��தா� இ��கேவ��� எ�ப�� அவ�
ெத�வாக இ��தா�. கா��ர� ெதாட��� ேசாச�ச ெகா�ைககைள
ஏ���ெகா�ள ெச�த� ேந��� ெவ�� என� ெகா�ளலா�.

He was certainly inspired by the ideas of Marx and Lenin and his writings showed that he
was profoundly moved by the revolution in Russia. However, he clearly recognised that India
must find for itself its own road to socialism, which would be influenced by the peculiarities of its
own historical experiences and the genius of its race. It would be no exaggeration to say that the
adoption of socialism as a coherent objective of the Indian National Congress was Panditji’s
achievement.

ேந� இய�றவைர �யரா�ய�� ேசாச�ச� ேதாழைமயாக
ெச�ல�ைழ�தா�. அ��ய ஆ��க� �ல��வைர ��தைல ேபாரா�ட�
����ைம�ெப�� எ�பைத அவ� உணராம� இ�ைல.



ேசாச�ச�ைத ஏேதா க��சா��த �ஷயமாக �����டாம� அைத basic
tenet of the nation என எ��� ெச�ற�� ேந���� ���ய ப����.
அேதேபா� இ�ெனா� ���ய அ�ச� கா��ர� ேசாச�ச� என
அ�கார��வ அைம����ைய எ���ெகா�வத�� ��ன�
நாடா�ம�ற��� �ச�ப� 1954� country’s economic policy should be socialistic
pattern of society என ��மான� �ைறேவற ��றவ� ேந�. இத�� ��ன� 1955
ஆவ� கா��ர� இைத ஏ�� ��மான� �ைறேவ��ய�.

ேத�ய வள��� க���� நவ�ப� 1954 ��ட��� அவ� த�
அ���ைற ���� ேப�னா�. ேசாச�ச மா�� ச�க� என
ெசா���ேபா� எ�த வற���தன����� இட� ெகா����ட��டா�
எ�ப�� ���பாக இ��பைத அவ� ����கா��னா�. உ�ப��
சாதன�க� ச�கமயமா�க�ப�� ச�க நல�க��� உத�� வைக��
க����� இ��கேவ��ய�� அவ�ய�ைத எ���ைர�தா�. இத�காக
�வசாய- ெதா�லாள� �ர�� எ�பைதேயா- வ��கம�ற ச�தாய� என
க�பைன�� ஒ�ைறேயா தா� ப���ைர�க��ைல என�� அவ�
�����டா�.

ஒ��ைற ������ தைலவ� ஒ�வ� ேந�ைவ மா�ேகா����
பனார���� இைட�� ஊசலா�பவ� என��ட ேக� ேப���ளா�. ேந�
இ��யா�� ெதா�ைம ���ேதா அத� மர� ���ேதா அ�யாதவர�ல.
ஏற�தாழ 5000 ஆ��க� வரலா�����ன� ெகா�ட ஒ�நா���
ேசாச�ச� எ�பைத அவ� ����ெகா�� ெசய�ப�டவ�. க�����
மா�ெப�ேடாைவ ைவ���ெகா�� அவ� ேசாச�ச� ேபசாம�
இ�����கலா�. ஜனநாயக�� ேசாச�ச�� நாணய��� இ�ப�க�க�.
ஒ���லாம� ஒ���ைல என ஜனநாயக ேசாச�ச� ���� �ள��யவ�
ேந�. எ�கைள� ேபா�� அவ�� உைரகைள ேந�ைடயாக ேக��
வள��தவ�க� இைத மற�க��யா�.

நர��மரா� இ�வா� அ�க��ைரைய ����றா�. �க��ற�த
கா��ய� எ�றா� ேந�ைவ ெசா�ல����- �க��ற�த ேந��ய�
எ�றா�…

Today the greatest Gandhian I can think of is Nehru. Now, who can be called the greatest
Nehruite is still to be decided…But, in the context of our march towards the 21st century or on
the eve of the 21st century, how Panditji is to be interpreted is something which is a challenge to
the younger generation.

ேந� ஒ��ைற த� ��தைனைய ெவ��ப����ேபா� ஆ�ட�க�
எைத�� ெவ��ப��தாத உைரைய த�தா�. இ��யா��� ேசாச�ச�
வரலா�. எ�ேபா� வ�� என�ெத�யா�. எ� ேபா�ற �ல� �ைழவதா�
அ� வரா�. அ� ந� ெந��ைறக��� உக�ததாக உ�ள�. அ� �கத�ம�
என ந� ெமா�யா� அ�ய�பட���யதாக உ�ள� எ�றா�.



“I do not know when it is going to come, but I am sure, it is going to come because as it
has become part of our ethos and what we have called in our language Yuga Dharma”.

இ எ� எ� ந����பா� நா� அ��த ஜவஹ�லா� எ��ற க��ைர
ஒ�ைற ேந� ��றா�� நாடா�ம�ற ெதா���������
வழ�����தா�. ேந��� ��றா�ைட ஒ�� அவ�� �ைற�ைறகைள
ம����� Nehru Ideology and Practice எ�ற ��தக� ஒ�ைற�� அவ�
எ��னா�. க��ைர�� இ எ� எ� த�� ெசா����ர�:

பா�ச ச��கைள எ���� ேந� உ��யாக ��றேபா� அவ� உலக
க����� இய�க�தா� fellow traveler ஆக பா��க�ப�டா� . இர�� ���ய
இட�சா� ச��களான க����� க��, கா��ர� ேசாச���க��� அவ�
அ�சரைணயாக இ��தா�. ஆனா� இ� �லகால� ம��ேம ���த�.
��ன� ெதாட��த 1942, 1946, 1952, 1957, 1962 என �க��க�� ேந�ைவ
நா�க� க�����க��� எ�ரானவராகேவ பா��க���த�.

��தைல இ��யா�� ேகரளா�� அைம�த க�����
அரசா�க�ைத ���வ�� நட�த �ர�சார�க�� அவ� க���ச �ேராத
பைட�� தளக��தராகேவ இ��தா�.

" ..the hysterical campaign against the Communist Party in 1959-62 showed that the
“fellow traveller” of the Communist Party had transformed himself into the general officer
commanding the anti-Communist army in the country."

ந���� த� ம������ ேந� இ��ய �தலா�க�� typical
representative எ�றா�. அவ�க��� ஏகா�ப��ய எ���� எ��ற �க��
க���ச எ���� எ��ற �க�� ஆக இர�ைட �க� இ����.
�தலா���வ வ��க� சா��த ��ேபா�� ��ர தைலவ� ேந�-
அ�வா��தவைக�ப�� மகா�மா கா�� ெகா�ைககைள அவ� பாரா�டாம�
இ�����கலா�. ஆனா� அர�ய� வைக�ப�� �தலா�க� வ��க����
தைலைம ஏ�� ��தைல�ேபாரா�ட� நட��வ�த கா��ைய அவ�
��ெதாட��தா�. அவ� மா��� எ�ெக��� ��ஞான ேசாச�ச�ைத
��ப�ற��ைல என ந���� எ���றா�.

A radical leader belonging to the bourgeoisie, he could not intellectually understand and
appreciate the philosophy of Mahatma Gandhi; but, as the political leader of the class, he had to
follow the most acute leader under whose leadership the class was fighting for freedom.

As a radical leader of the class again, he had his sympathy for the labour and socialist
movements in the world as well as for the new socialist system that was developing in Soviet
Russia. But he was no follower of scientific socialism as expouhded by Marx, Engels and Lenin.



அவ�� ேசாச�ச�ைத இட�ப�க சா��ைடய ���வா தாராள
ஜனநாயக� என ந���� வைரய��தா�. அவ�� ேசாச�ச நா�க��
ெதாட�ைப��ட உ��� க�����க� எ������ பய�ப���னா�
எ�ப� ந���� த�� ம����.

ேந��� இரக�ய� அவ�� ெப�� ம�தா�மான��� இ��த�.
மா�ட ���டனான ச���ைப அவ� ெப��க�ைண�ட� அ��னா�. He
was, in short, the sublime epitome of the Manifesto of Man. ���கமாக ெசா�னா�
‘ம�த�� மா�ெப�ெடா ேந�’ எ�� � ஆ� ���ண�ய� The Patriot, New
Delhi, 3 September, 1989 � எ�����தா�.

ஜவஹ�லா�� ெபா��ைடைம எ��ற �ம�சன தைலய�க�ைத
ெப�யா� ��யர� 21-6-1936� ெவ������தா�. ேந� ேப�வ��
அேபதவாத� ���த �ர�பா�கைள��, கா��ர�� வல�
தைலவ�க�ட� அவ� ஒ���ேபாவைத�� அ�� ெப�யா�
����கா���றா�. �ரண �யரா�ய�- ��ன� அேபதவாத� எ��
ேப�வ�� ேந� தன� க������ ��கா�வா��ேப�கைள அேபதவத
எ��களாகேவ பா��� �ய����ெகா�����றா�. பேட�, �ரசா�,
மாள�யா, �ஜயராகவா�சா�யா�, ராஜா�, ச��ய���� எ�� ெபய�கைள
ெப�யா� ப��ய���றா�.

“இ��யா��� �த��ர��லாம� எ�ப�� ெபா��ைடைம வராேதா,
அ�ேபாலேவ இ��யா�� பா��பா��, பைறய��, ேம�ஜா���,
��ஜா��� ஒ�யாம�, அ�யாம� �த��ர� வர���ேமா எ��
ேக���ேறா�” அேபதவாத� ேப���� ��கார�தா�. ஜவஹ�லாேல
எ�ப� வ��, அத�� எ�ன ெச�வ� எ�� ெத�ய��ைல எ��றாேர என
ெப�யா�� �ம�சன� ெச��ற�.

The Gentle Colossus A study of Jawaharlal Nehru எ�ற ��தக�ைத Hiren Mukherjee
எ������றா�. க���சமா- க���லசமா எ� ஆப�� எ�றா�
‘க���லச�’ எ��ற மதெவ�ேய ஆப�தான� என ேந� க��யைத �ர�
������றா�. ேந� த�ைன�ப�� எ�ப��ப�ட �ைன�
�ைல�கேவ��� என ����னா� எ�பைத �ர� ேம�ேகா�
கா���றா�.

" If any people choose to think of me, then I should like them to say- this was the man
who, with all his mind and heart, loved India and Indian people. and they in turn were indulgent
to him and gave him of their love most abundantly and extravagantly"

ேசாச�ச���கான வ��ைற ���த �யாய�கைள �க�ைரகைள
ஒ�வ� ெசா�லலா�. �தலா���வ பா�ச வ��ைறகைள ஒ����ேபா�
ேசாச�ச���கான வ��ைற சாதாரணமான� எ�� �ட ெசா�லலா�.
ஆனா� நா��� ���ைன கால வ��ைறகைள, மகா�மா��



ப�ெகாைலகைள பா��த ��ன� வ��ைற�� �க� ெகா��க��யா�
எ�ேற ேந� உண��ததாக �ர� ப�� ெசா��ற�.

ஆவ� ��மானமானா�� ��ன� 1963� நட�த அைன����ய
கா��ர� ��டமானா�� அவ� ேசாச�ச மா��ைய உய�������தா�.
ேசாச�ச ��ட��� நா� உ�ைமயாக ��க��ைலெய�� அ��த 10-15
ஆ��க�� ம�க� ந� �� ந���ைகய�� ேபா���வா�க� எ��ற
எ�ச��ைகைய ேந� ெகா��ததாக �ர� எ���றா�.

ேந� theorist அ�ல� ஆனா� ��தைனயாள� இ�த ெப�ய ம�த�
உ��யாக ேசாச�ச� ேநா�� வ�கா�ட இயலாதவ� ஆனா�� அவைர
ம�����டலா� என �ர� த�� ெச�� ���யமான ஒ�ேற.



ேந��� மதசா���ைம

இ��யா�� ேம��வைக�ப�ட ��தலான ெச��ல�ச� எ�ப� ெப��
ம�கைள க������க��ைல. இ�� ேம�� க��க�ற ராஜார� ேமாக�
ரா�, தயான�த�, அர��த�, �லக� எ�ேலா�ேம இ�� ம�மல���
க����கைள �ைத�தவ�க�. கா���ட� எ�த வற���தன
மத�பா�ைவ��லா���� மத� எ�ப����� �ல�ய பா�ைவைய
அவ� ைவ�க��ைல. அைன�� மத�க���மான ம�யாைத எ�ப��
உட�ப�� ��றா�. இ������ ஒ��ைம எ�ப� அவர� �க ���ய
�க����ர�.

ேந� தா� வற���ேகா�பா�க�� ���� ����ட��டா� என�
க��யவ�. த� மன�� பல ���� உ�� எ�றவ�. �க ���யமாக கா��
ஒ� ���- மா���ய�, �பர�ச� ேபா�றைவ ம�ற ���க� எ�றவ� ேந�.

ேந���� பழைமைய ��ைமயாக �����ெகா�ள ��யா�
எ�ப� ெத���. ஆனா� அத�காக அத��� க���ய ப�� ேதைவ��ைல
என ேந� க��னா�. அேத ேநர��� Nationalism is essentially a group memory of past
achievements, traditions and experience எ�பைத அவ� ஏ����தா�. தா���
synthetic universalism எ�ப�� ஏ�� இ��த�. கலா�சார ப�ைம��வ�-
அைவக�� ���ைண� எ�பத� அவ�ய�ைத அவ� வ�����னா�.

இ��ய வரலாைற “the gradual growth of a composite culture of the Indian culture”
எ�ற வைக�ேலேய அவ� ����ெகா�டா�. அவைர மத�ேரா� என
அைழ�க��யா�. அவ�ட��� த�� கட�� ப�� என ஏ���ைல.
சட��க�� ேகா�பா�க�� �ைற�த, அைம�பா�க�ப�ட மத� ���த
அ�ச� அவ�ட���த�. மா�ட வள����� அைவ தைடகளாக ���� என
அவ� அ��னா�. ஒ��க�ைத�� ந�ென�கைள�� ேபா��பதா� மத�
எ�பைத ம�த வா������ அக��வ� க�னமான� எ�பைத அவ�
உண�����தா�. ம�தைன ந�வ��ப���� �ைச�� த�ம�த
ேதைவ�கான ஒ�றாக மத�ைத அவ� க��னா�.

If religion deals not with dogmas and ceremonials but with the higher things of life, there
should be no conflict with science or inter se between religions. It must be the high privilege of
India to help in bringing about this synthesis என அவ� ெத���தா�..



இ��யா�� வ���ேமாத� நம� ெகா�ைக��� நா���
எ��கால����� ேபராப�தான�. அைத நா� ��ய��ேத ஆகேவ���.
ப�ேவ� ���ன� வா��ற நா��� ஒ�ெவா�வ�� ம�றவ��
ந���ைககைள, பழ�க�கைள ம��� நட�தா�தா� ந��ண�க� �ல��.
நா��� வள����� அைம��� ந��ண�க�� அவ�ய�
ேதைவகளா��றன என அவ� உ��யாக ந�� ெசய�ப�டா�.

இ��யா�� வ���வாத� எ�ப� மத ச�ப�தமான �ர�சைனய�ல.
அ� அ�கார�, ெபா�ளாயத பல�கைள உய� ம��ய த�� ெப�வத�கான
�ய�� எ�ேற தன� அ�பவ வா�லாக அவ� வ�தைட�தா�.

The so-called communal question was not a religious question, but a political question of
upper middle class and their demand for additional jobs and seats in legislature.

ேந���� மத�வகார�க�� அரசா�க� தைல�ட��டா� எ�ப�
�க ���யமாக இ��த� (neutrality of the state in religious matters). எ�த ஒ� நா��
அ�கார��வ மத அரசாக Theocratic state இ��ப�� ஆப���கைள ந��
உண��தவராக ேந� இ��தா�. இ��ய ம�க� ெதாைக�� 10 சதமாக
இ�லா�ய� இ��ைக��, ெப��பா�ைம ெபய�� மத அ��பைட அரைச
���வ� ெப�� �ழ�ப�ைத�� �ைமைய�ேம �ள����. ��வாக�
ெப��� பா�ப�� எ�ற பா�ைவ அவ�ட� ெதா��ப�ட�.

ேந� ெபா�வாக மத�வகார�க�� தைல�டாைமேய ச�யான� என�
க�� ெசய�ப�டவ�. அவ�ட� க�� ��வன�க�� மதேபாதைனக�
அவ�ய� என இ���க� �ல� வ�����யேபா�, ����வ�, ����
அ�லாத ப��க�� �ட ைப��, �ரா� ப��ப� அவ�ய� எ��
ச�ட�ேபாட��ட� தயா�- அ� ஏ�����யதா என அவ�க�ட��� யதா��த
�ைலைமதைன ��யைவ�தா�.

மதசா���ைம�� ���ய ப�ேப வ���வாத த��ச�ைக
கா�டாம� இ��பேத (secularism demands that there should be no favouritism on
communal, sectarian or class basis) எ��ற ஆழமான �ள�க� அவ�ட�
�ைட��� . ப�ேவ� வ�பா���ைறக�, ஆலய�க�, ம��க�,
மாதாேகா��க� இ���ற நா��� ச����த�ைம �க அவ�யமா�ற�.
அவ�� மத� ���த இ�த ச����தனைம ஆ�பவ�க���
எ����கா�டாக �ள��ய� எ�ப�� ச�ேதக��ைல. அவ�
ச����த�ைம எ�ப�� கா��ைய� ேபா�ேற ேப�னா� என ெசா�லலா�.
�றமத �ஷைண- ��ப��த� �டா� எ�ேற ேந���
ெசா���ெகா��தா�.

“We can find the image of God in everyman, in every idol, in every temple, every Mosque
and in every church and so, nobody should dare insult that image of God whether in a Muslim
or Christian or in a Hindu”



நா��� ���ைன �ழ�� ெச��ல� �ேட� அைமவ� எ�ப��
ேந� கா��ய உ���பா� ெம�ச�த��த�. ந�மா� இைற�ய� ம���
ஏேத�� ஒ� மத� சா��த அரசா�க�ைத உ�வா�க ��யா�.
வ���வாதம�ற, ெச��ல� ஜனநாயக அரசா�க�ைதேய ந�மா�
�ைன���பா��க ���� என அவ� ெவ��பைடயாக ேப�னா�.

We cannot think of any state which might be called a communal or religious state. We can
only think of a secular, non-communal, democratic state in which every individual to whatever
religion he may belong, has equal rights and opportunities. இைத அ�ேடாப� 1947
ப���ைகயாள� ச����� அவ� ெத��ப���னா�.

ெச��ல�ச� எ�� மதசா���ைம�ட� த�நப� �த��ர� எ�பைத
அவ� ெபா��தேவ��யவராக�� அவ� இ��தா�. இ��யா�� த�நப�
எ��ற வைக�� ம�க� ெப���ள மத �த��ர� எ�த ஒ� மத��� �தான
�ேசஷ க�சன� பா�ப�டத�ல. த�நப�� �த��ர� எ��ற
க�சன�பா�ப�ட� எ��ற ��த� அவ�யமா�ற�. ேந���� மத �த��ர�
எ�ப�ட� மதேம ேவ�டா� எ�பவ�க�� �த��ர�� ேச���தா�
ெச��ல�சமா�ற�.

அர�ய� அைம�� ச�ட ��க� 25 ம��� 26 ���� ��ம�ற
�ள�க�க� ஏராள� வ���ளன. ேத�ய�ெகா� வண�க� �ட வழ�கான�-
���பான�. மத� எ�ப� அைவ ெசா��� சட�� உ�பட நைட�ைற
ெசய�க�� சா��தைவதா� எ�ப� ேபா�ற ����க�� வ�தன. ப�
ெகாைல �ர�சைனயான�. ��ைமயாக ப�வைத தைட ந�ைம ஒ�மத
அரசாக மா����� என ��ப� கேஜ��ரக�கேர ெசா�லேவ�����த�.

“…the claim of the majority community for total ban on cow-slaughter”amounts to
converting the secular democracy of India into a theocratic state; and that is a position which no
secularist in the country will accept."

கா���ட� இத�� �க அ�வா��த ப��வமான �ள�க� �ைட��ற�.
மத� ெசா��� தைடக� அ�த மத� ச�ப�த�ப�டவ��� ம��ேம- அ�
உலக���க�ல. இ��யா இ���க��கான �ல� ம��ம�ல- இ�லா�ய�,
����வ�, பா���க� என பல� வா�� ��. இ�� ப�வைத தைட எ�றா�
பா��தா� உ�வ வ�பா�� தைட எ�ப�.

The Hindu religion prohibits cow slaughter for the Hindus, not for the world. The
religious prohibition comes from within. Any imposition from without means compulsion. Such
compulsion is repugnant to religion. India is the land not only of the Hindus, but also of the
Musalmans, the Sikhs, tbe Parsis, the Christians and the Jews and all who claim to be Indian
and are loyal to the Indian Union. If they can prohibit cow slaughter in India on the religious
grounds, why cannot the Pakistan Government prohibit, say, idol worship in Pakistan on
similar grounds."



ெபா�ளாதார கார�க� சா��� என �ர�சைன ஒ�ைற பா���
நடவ��ைக எ��பத��� அைதேய மத�கார�யாக ���� நடவ��ைக
எ��பத��� உ�ள ேவ�பா�கைள ����ெகா�ளேவ��� என ேந�
ேக���ெகா�டா�. இைத ெத��ப��� ஆக�� 7 1947�
ராேஜ��ர�ரசா���� ேந� எ��னா�.

மத��ர�சார� எ�பைத ஏ�ற ��ம�ற� ‘மதமா�ற�’ ெச��ைவ�ப�
ஒ�வ��� அ��பைட உ�ைமய�ல எ�ற�. ��த�� 2500 ஆ��க�,
�ள�தாச�� 400வ� ஆ��, ��� சகா�த��� 1400 ஆ��க���
ெபா���ைய ெசல� ெச�த� �ட 1975� வழ�கான�. �ம�சனமான�. அ�
ேதச��� மர�கைள இள� தைல�ைற�ன� அ�ய ெச�த� எ�பத�கான
ஏ�பா� என ப�� தர�ப�ட�.

�ர� �க�� 1960� ேந� ���த ��தக� ஒ�ைற எ�����தா�.
அ�� ேந��� ெச��ல� ெடமா�ர� ���� �வா������றா�.

���ய வ���வாத எ�ண�கைள நா� வள����ட��டா�. எ�த
மத� சா��தவராக இ��தா�� நா� அைனவ�� இ��ய� தா��
��ைளக�. ம�க�ட� ���ய எ�ண�க� �ைற����டா� ‘�ற�த
இ��யா’ என உலகா� ெகா�டாட�பட��யாத ஒ�றாக நா� ஆ����
என �க ���ய எ�ச��ைகைய ஆக�� 15 1947� ேந� ���தா�. ‘நா�
ெபா���� இ����வைர’ இ�தநா� இ��நா� என ஆ��டா� எ��ற
உ��ெமா�ைய அவ� நா��ம�களைனவ���� ஒ� ேசர த�தா�.

��ரவ� 18 1953� �க ���யமான க��ைத அவ� அ�பவ��யாக
உண��� ெவ���டா�. ஜனநாயக�ைத �க�� ேந��தா��, எ�ேபா�ேம
ெப��பா�ைம�ன�தா� ச� எ�பைத த�னா� ஏ�க��யா� என
ெத���தா�. “I am not prepared to accept the statement that the largest number of people
are always right” இைத அவ� ம�க� அைவ�� ைத�யமாக ெவ��ப���னா�.
க��ன� �ர�சைன ஒ���கான ப�லாகேவ இ�க��ைத அவ�
ெவ��ப���னா�.

வ���வாத��ட� ஜனநாயக� ஒ���ேபாகேவ ��யா� எ�பைத
ந�� அ��தவராக ேந� இ��தா�. அ�ேப�கைர�� கா��ைய��
அரவைண���ெகா��� வல� வ���வாத ச��க� ேந� �� ெதாட���
�ம�சன� ெச�வைத நா� காண����.

வ���வாத ப�ெகாைலக� அ�பவ�க��� ��னா�
வ���வா�க� பழைம��� இ�ைல- �க�கால����
இ��கமா�டா�க�. அவ�க� அ�தர��� ெதா�க���யவ�க� என ேந�
�ம���தா�.



1959� ேகரளா�� இ எ� எ� தைலைம�லான க����� க����
ஆ��கைல��� உட�ப�டவராக ேந� இ��தைத �ர��க�� உ�பட
அைன�� க����� தைலவ�க�� �ம�சனபா�ைவ�டேனேய
பா��தன�. ப�ேவ� தைலவ�கைள ஒ���ைக�� �ற�தவராக �ள��ய
ேந� �ல த�ண�க�� ��ராக �ள��னா� எ��ற ம����ைட �ர�
த��றா�.

ேந� அவ�க� க���தைலைமையதா��வ�� ேத�ய�தைலைம ஏ��
ந�ெல�ண� ெகா�டவ�கைள எ�லா� உ�ளட��ய அரசா�க�ைத நட�த
ேவ��� எ�� ெஜய�ரகா� ேகா�னா�. அைன�� அ�ச�க���
ேவ�ப��ற நா� எ�வா� ெபா��பாைத ஒ�ைற காண இய�� என ேந�
ப�� அ��தா�.

As Jayaprakash, for whom I have always had a good deal of affection, is entirely opposed
to both my domestic and foreign policies, I do not quite know how both of us together will chalk
out a common path. If this so between us two, what of a larger crowd? We are all, I suppose
rather lonely persons, sometimes doubting what we ourselves say or do..என ேந���
ப�ைல �ர� ேம�ேகா� கா���றா�.

வ���வாத ைப��ய�கார�கைள�� ைவ���ெகா��தா� நா�
நக��� ��ேனறேவ���. அவ�க�� பாைத ஆப�தான�.
ெவ����பாைதய�. அ� இ��, ����, ����ய�, ���ய� என எ�த
ெபய�� வ�தா�� ஆப�தான� எ�றா� ேந�. மதசா���ைம ���த
அ�ச��� ேந��� பா��ர�ைத பாரா��ேய ெசா��றா� �ர�.
மதசா���ைம�� பல�ைறகைள நா� கா��ேறா� எ�� அத�� �ல��
�ழைல�தா� �ைற ெசா�லேவ���. அைத ச�யாக உண��� ���கேவ
ஜவஹ� �ைழ�தா�.

If there are lacunae in India’s secularism and many defects still in its working, the blame
devolves on our conditions and our own faults which were felt and sought to be rectified by none
more genuinely and staunchly than by Jawaharlal Nehru என �ர� �க��
எ����ளா�.

நா����ைன ஆன வ����த த�ண��� ேந� ேந�� ெச��
ந���ைகைய�� ஆ�தைல�� த��ெகா����தா�. சமாதான�ைத��
காரணகா�ய ��தைனைய�� �ம�� அவ� ெச�றா� (Played the role of Cociliator
and the voice of reason) என ஜ��யா ெசா��றா�. இ�ப�க������� ம�க��
ெப�� இட�ெபய�� நட�ேத�ய�. 90 ல�ச� ���ய�க��, இ���க��
பா��தா� (ேம�� ம��� �ழ��) ப��க����� இ��யா வ�தன�.
இ��ய� ப������� 60 ல�ச� ����க� பா��தா� ெச�றன�.
���ைன கால��� ப�யானவ�க� ம���� 8 ல�ச� வைர ெச�ற�.



இ��யா�� ��ட��ட கலவர�க�� அக�க�, ஆ� எ� எ�
இய�க��ன� ����றன�. எ�ன ெச�வெத�ேற ெத�ய��ைல- சா��
ெந�, இர�த வாைட இ��� ���ற� என ேந� ம���பா�ட���
எ��னா� (There was still an odour of death, a smell of blood and burning human flesh).

ேந� �யாக� உட� ேச��� பா�ைவ�ட ெச�றேபா� I am sick with horror
எ�றா�. எ��னா ம���பா�ட� உ�பட �வாரண� ப�க�� இற�க
ேவ�����த�. ேந� பேட�ட� we cannot encourage this business of Muslims
leaving India எ�றா�. இ��யா�� அைன�� ����கைள�� பா��தானா�
தா�க��யா� என எ���ைர�தா�.

����� ம��� அக�க� �கா�� 1.2 ல�ச� இ�லா�ய�க�
த�கைவ�க�ப�டன�. அவ�கைள ஆ�கா�ேக ��ேய��னா� ஏ�ப��
�ள�க� ப���� ghettos ஆக ைவ�ப� ����� பேட�ட� ெதாட���
ேந� �வா��கேவ�����த�. அவ�க� ����ேலேய ம���யம��
ெச�ய�படேவ��� எ�ப�� ேந� உ��யாக இ��தா�.

கா���� ப�ெகாைலைய ெதாட��� இ��மகாசபா, ஆ� எ� எ�
அைம��க� தைட ெச�ய�ப�டன. ��ரவ� 1948� சாவ��க�� ைக�
ெச�ய�ப�டா�. அைம�சராக இ��த �யாமா �ரசா��ட� கலவர�க�
த���வைரயாவ� இ�� மகாசாபா�� கா��ெகா�ைய அைம�ச� ����
இற��ைவ��க� எ�பைத �யாமா ஏ�க��ைல.

When communal violence broke out in East and West Bengal in the winter of 1949,
Patel’s preferred solution was once again large-scale population exchanges. Instead, in April
1950, Nehru was able to persuade the Pakistan Prime Minister Liaquat Ali Khan to sign the
‘Delhi Pact’ with him, which asserted the right of minority communities in both India and
Pakistan to equality of citizenship irrespective of religion – an underlining of Nehru’s victory
over Patel on the issue of nationality for Muslims in India. என ெசா��ற� ஜகா�யா��
ப��.

இ�� மகாசாப�� வ���வாத�� எ��ற க��ைர ஒ��� ேந���
Recent Essays ��தக��� ேச��க�ப����த�. ேந� பனார� ப�கைல��
நவ�ப� 12, 1933 ஆ��ய உைரதா� அ�.

இ�� மகாசபா�� ��வான ஆ�ய�மா� சபா இ��ய நா���
இ�லா�ய�, ����வ�கைள ஒ��� இ�� ரா�ய�ைத உ�வா�கேவ���
என ேப� வ��ற�. மகாசபா�� ேத�ய� எ�ெனெவ�� நம�� ���ற�.
ேத�ய� எ��ற உ��� ���ய வ���வாதேம த�ர ேவற�ல. அ��ய
அரசா�க���� ஆதர� ெத�����. ேசாச�ச�ைத எ����� இ��
மகாசபா தைலவ�க� ேப�வ��றா�க�. அவ�க�� ச�த��பவாத
��டா�தன�ைத எ���� ��கேவ��ய அவ�ய��ள� எ�ப� அவ�
உைர�� சாரமாக இ��த�.



அவர� உைர�� க�ைமயான க�டன�க� எ��தன.
இ�ெபா�ெத�லா� �னச� ப���ைகக� எ�ைன �ம���� என��
டா�� த��ெகா������றன. அத�ெக�லா� என� ந�� ம��ேம
என�ெசா�� அதைன ேந� எ��ெகா�டா�. வ��ற �ம�சன�க���
உடன�யாக ப�� ெசா�ல ேந� ���ப��ைல. த�நப� தா��த��
இற�காம� ெபா���ட� ப�� தர அவ� ேநர� எ����ெகா�டா�.

ஆ�ய�மா� சபா அ�ப� ஒ� ��மான�ைத இய�ற��ைல எ��றா�க�.
அ�ப� இய�றாம� வ�த தகவ� அ��பைட�� ேப�யத�� வ��த�
ெத���க ேந� தய�க��ைல. அேத ேநர��� இ�� மகாசபா வ���வாத
அைம�� எ�� ெசா�ன� ச�ேய எ�றா�. ���� வ���வாத� ப�� ஏ�
ேபச��ைல என �ம���தவ�க���, தா� இ�� பா�ைவயாள�க�
ம���� ேப��ேபா� அவ�க�� ெபயரா� நட�தப�� அைம���
��ேபா���தன�ைத ����கா�டேவ��ய� கடைம என உண��ததாக
ெத��ப���னா�.

ஆகா கா� ேபா�ற தைலவ�கைள�� அவ� �ம���காம� இ�ைல.
வ�டேமைஜ�� ெச�ற ���� தைலவ�க�� நடவ��ைககைள��
��ேபா�கான� எ�ற �ம�சன�ைத ேந� ��ைவ�தா�.

அர�ய�வைக�ப�� ஏ�க த��த ெபா�����க� இ��தா�
வ���வா�க�ட� �ட ேவைல ெச�ய����. ஆனா� �����
எ��மைற�தனைம எ�றா� அ� சா��யமாகா�- ேபாராடேவ����
இ���� எ��ற ப�ைலேய ேந��ட� நா� ெப��ேறா�.

“..personally I think that it is generally possible to cooperate with communalists provided
the political objective is the same. But between progress and reaction, between those who
struggle for freedom and those who are content with servitide, and even wish to prolong it, there
is no meeting ground.. Honest communalism is fear ; false communalism is political reaction”

இர��வைக வ���வாத����� அ��பைட�� ேவ�பா�
ஏ���ைல. கா��ர� நடவ��ைக�� ச�� ெதா��
ஏ�ப��ேபாெத�லா� இ�� மகாசபா �ம�சன� எ�ற ெபய�� தன�
��ேபா�� ெகா�ைககைள �� �����. It must be remembered that the
communalism of a majority must of necessity bear a closer resemblance to nationalism than the
communalism of a minority group. One of the best test of its true nature is whole relation it
bears to the national struggle. என ேந� எ�����தா�. ெப��பா�ைம
வ���வாத� ேத�ய சாயைல ெகா���. ஆனா� ேத�ய�ேபாரா�ட� என
வ��ேபா� அத� �க� ெவ��ப�� எ�றா� ேந�.

பா� பரமான�த� அவ�க� ைசம� க�ஷ� ப��க��பா�
இ��க��� ந�ட� என�ேப�வ� ேதச�ேராத��ைலயா என ேக��
எ���னா� ேந�. அவ� இ�� ேத�யவாத� என� ேப���� �����



ஏகா�ப��ய��ட� ஒ��ைழ�� என நைட�ைற�� இ���றா�க� எ��ற
�ம�சன�ைத ேந� ��ைவ�தா�. ேந� இ�� மாநா� ஒ��� ��ேச
ேப�யைத�� (ேம 17, 1933) ����கா��னா�. அவ�க� மகா�மா�ட�
ஒ��ைழ�� எ�ப� இ�ைல எ���றன�. ச�ட��யான� எ�ேவா அத��
க���ப�� நட�ப� என அ���� ஒ��ைழயாைம�� எ�ராக ����றன�
எ�ப� ேந� ��ைவ�த �ம�சன�.

“The Mahasabha never had any faith in the kind of non coopeartion which Mahatma
Gandhi has been preaching and Practising. It believes in the eteral Sanatan Law of stimulus
and response, namely responsive cooperation. The Mahasabha holds that whatever may be the
Constitution of the legislatures, they should never be boycotted” வ���வா�க� எ�வா�
����ஷா�ட� ஒ��ைழ�ப��� ��தைல ேபாரா�ட இய�க����
ஒ��ைழ�காம�� இ��தன� எ�பைத ம�ற ேத�ய�தைலவ�கைள�ட
ேந�ேவ அ�கமாக ெவ��ெகாண�பவராக இ��தா�.

ம�க�� ��ப�கைள ேபா��� அவ�க�� ஆவ�க��கான
ேபாரா�ட�க�� இ�� மகாசபா ��காம� தன�கான உலக� என ஒ���
���ெகா�����ற�.

இ�� வ���வாத அைம��க� ��னா� எ�வள� ேப�க�
இ���றா�க� என ெத�ய��ைல. ஆனா� வ���வாத ேமாத� எ�றா�
ஏராளமானவ� இைரயா���வ�. இவ�க� ம�க� ேகா��ைக�காக
���றா�களா எ�ற ேக��ைய�� ேந� எ���னா�. இ�� ����
���ய�க� என ப�ேவ� ப���ன�� இைண��தா� ேத�ய�
உ�வா�ற�. இத�ெபா�� அவரவ� கலா�சார த�ைமக� ஒ�யேவ���
எ�பத�ல என ேந� அ�க��ைர�� �ள�� ெச��றா�.

உய��த ��தைனயாள�க� பல� மத�தா� ஈ��க�ப���ளன� எ�பைத
தா� அ��தா�� த�ைன இ��- இ�லா�- ����வ� என எ�மத��
ஈ��க��ைல என அவ� இ��யாைவ க��ண�த�� எ�����தா�. அைவ
�டந���ைககைளேய, வற���ேகா�பா�கைளேய சா���
இய����றன. அ��ய� ெவ��ச� அ��ப�வ��ைல.

“Religion, as I saw it practised, and accepted even by thinking minds, whether it was
Hinduism or Islam or Buddhism or Christianity, did not attract me,” … seemed to be closely
associated with superstitious practices and dogmatic beliefs, and behind it lay a method of
approach to life’s problems which was certainly not that of science."

ஒ��கைம�க�ப�� மத� எ�ப� த�ைன பய����வதாக ேந�
�����வா�. அைத பலேநர�க�� க���ேத அவ� ேப�வ���ளா�.
வற���தன�, �டந���ைகக�, க����தனமான ந���ைக ம���
�ர�ட��� �ைண�ேபாவதாகேவ இ���ற� எ�பைத உண��� அவ� த�
அ��ய� பா�ைவைய ��ைவ���ெகா����தா�.



ேந��� ெமா��ர�சைன��

இ��யா�� இ��ைய ேத�ய ெமா�யா�கேவ��� என பல��
����ஷா� கால��ேலேய �ய���� வ�தன�.. �ராம��ன����
எ�ைமயாக ����, ஆகேவ இ���தா� எ�றா� கா��. அைத உ��
ம��� இ���� கலைவ என அவ� �ள��வ�தா�. இ� எ����ைறக��
ெமா�யா எ�ப�� ேந���� ச�ேதக� இ��த�. இ�� ம��� உ��
ஈ��� ேந��ட� இ�லாம� இ�ைல - ந�றாகேவ இ��த�.

1915ேலேய ெபா����ட�க�� நம� உைரக� ஆ��ல���
ேவ�டாேம எ��ற �ைல�� ேந� வ�தா�. 1923� கா��நாடா கா��ர�
அம��� அவ� இ���தா��� உைரயா��னா�. ேந� தன� த�ைக
���ணா�� ��மண அைழ��தைழ இ���தா��� (ேராம�
வ�வ�வ�) அ�����தா�. அவ� கா��நாடா உைர�� தைடப�ட�.
அைழ��த� �ட ெப�ய வரேவ�ைப ெபற��ைல. ஆனா�
இ���தா��� �த��தலாக ேராம� வ�வ�ைவ பய�ப���ய
ேதச�தைலவ� ேந�. கா���ட���� �ட அவ��� இ�வ�வ�வ�
ப��ஏ�� வர��ைல.

இ���தா� பரவலான ம�களா� ����ெகா�ள எ�ைமயாக
இ���� என ேந� தன� �யச�ைத�� எ��னா�. சம���த�, ெப��ய�,
ஆ��ல��ட���� �ட அதனா� பல வா��ைதகைள ெப���ெகா�ள
����. இ��யா�� ப�ெமா�க� இ��பைத எ��மைறயாக
����ெகா�ள ேவ��ய��ைல. ெபா�ெமா�யாக
இ���தா����கலா�. அத� எ�ைம, கலா�சார ���ல�, ��தலான
ம�க� ேபச���ய� எ��ற காரண�களா� இ���தா� இ��கலா�
எ��ற க��ைத ேந� ��ைவ�தா�.

இ��- உ�� ேமாத� எ�ப� இ���வ��ற�. அவ����ைட��
இ���தா� golden mean ஆக இ��கலா�. வட இ��யா��� ம��ய
இ��யா��� பல�� ேபச���யதாக�� இ���தா� இ���ற�. ��த
இ��ேயா- உ��ேவா ந�ன உல�� ேதைவ���ய ெமா�யாக
இ��க��யா�. ஏராள அ��ய ெமா�க�� வா��ைதகைள அைவ எ���
வளரேவ���. இர��� ஒ��ட� ஒ�� ெந��� இ���தா�யாக
அைவ வ��ெப�றா� ந�ல� என ேந� க��னா�.



1937� கா��ர� தைலவராக இ��த ேந� the question of National Language
எ��ற க��ைரைய எ�����தா�. ம�த�க� ெமா�யா� ஒ��ப�டா�
ேதச ஒ��ைம வ��ப�� . அத�� ஒ� ெபா�ெமா� ேதைவ.
ஆ��ேலய�க� ெசா�வ� ேபா� அ� ‘இ����’ ஆக
இ��கேவ��ய��ைல எ�ேற ேந� அ�� ெத������தா�. அ�த
இ���தா��� ெவ�� இ�ெமா� கலைவ எ���லாம�
உ�வா�க�படேவ���.

அ�ப� உ�வா��ேபா� மா�ல�க�� அ� �ைரவாக� பர� நா���
ஒ��ைம�� வ��ெப��. இ���� உ��� ெந���ட�� உத��. ெத�
இ��யா�� அவ�யெம�� அவ�க�� வ�வ�ைவ��ட
பய�ப����ெகா�ளலா� என ெத����யா ���த ����ட� க���
ெத���த ேத�ய�தைலவராக ேந� இ��தா�.

ேந��� க��ைர கா��ர� க���யா� ��ெவ��டாக வ�தேபா�
கா��ய�க� அத�� ���ைர த�த�ட� ஹ�ஜ� ப���ைக�� �ல
���ய ப��கைள ெவ��ட�� ெச�தா�.

டா�ட� தைலைம�� இ�� என வ�����வ�த ���க�
இ���தா� எ�பைத �ராக��தன. அவ�கைள�� ெமா� �ர�சைன��
அைழ�� ெச�லேவ��� என கா�� க��னா�. இ�� சா��ய
ச�ேமளன��� கா���� உ���னரானா�. 1945� அவ�கைள
இண�கைவ�க ��ய��ைல எ��ற அ�பவ�ைதய��� கா��
ச�ேமளன������ ெவ�ேய�னா�.

நா� ���ைன���ளான மன�ைல�� இ���தா��கான �ர�
வ��ழ�� ‘இ�� லா�’ வ��ெப�ற�. அ�ேபா�� �ட கா�� ஆக�� 10,
1947 ஹ�ஜ�� எ��னா�. ெப��யமயமா�க�ப�� உ����ேகா,
சம���தமயமா�க�ப�� இ���ேகா இட� ெகா��கேவ�டா� என
கா�� அ��ைர வழ��னா�. கா��ர� இ�� உ��யாக ெசய�பட
அ�����னா�.

கா���� ப�ெகாைல��� ��ன� இ���தா� �ர� ேம��
பல�னமான�. கா��ர�ேலேய பல� இ�� எ�றன�. மா�லா�க�
ேபா�றவ� வ��� ஒ��ைம எ�ப� ெவ�ெகா�ட ��பா�ைம��
ப���ேபாவதா� வரா�. சம���த இ��யா�தா� இ��ய ஒ��ைம
வ��ப��. ஆ��ல�, அர�, ெப��ய� ����மாக
ைக�ட�படேவ��� என ேப�ன�.

��தைல அைட�த�ட� 1948� �கா� அரசா�க� மா�ல ெமா� இ��
எ�ற�. �கா� வ�கா�க� இத�� எ���� ெத���தன�. 1931 ெச�ச�
அ��பைடைய� கா�� �கா� அரசா�க� இ��தா� எ�ற�. ஒ� மா�ல���
மா�ல ெப�வா�யான ம�க� த�ர ேவ� ெப�வா�யாக ேபச���ய ெமா�



இ��தா� ச�� தாராள மன�பா�ைம�ட� அரசா�க�
நட��ெகா�ளேவ��� என ேந� அ�����னா�. ப��க���
வ�கெமா��� ப�� இ�� என �கா� அரசா�க� ெச�ற�. இைத எ����
���யா ப���� 5000 மாணவ�க� ப���ேபாவைத ����ன�.
இ�ெச���� ஜவஹ��� ெச�ற�.

�கா� �த�வ� ���ண ��ஹா��� ேந� த�� அ���னா�.
எ�ப���� எ�தா�ெமா� சா��தவ� அ�கேமா அ�� ப��க��
தா�ெமா�க�� த�வேத நல� என ேந��� அ��ைர ெச�ற�. அ��
கலா�� உ � �� உ�� மாணவ�க� இ�� ேநா��
த�ள�ப��றா�கெள�ற �ைறைய ெத���தா�.

அ�� கலா� ஆசா� ேந��ட� கல��ேப� மா�ல�க��� ��ற��ைக
ஒ�ைற அ���னா�. அ�� ஆறா�வ���வைர தா�ெமா� க��
இ��கேவ���- 7வ� �வ�� இ�� இ��கலா� எ�றன�.
ெத����யா�� எ���� �ள��ய�. ெச�ைன த��ணபார�
���சபா�� உைரயா��ய ேந� மா�ல ெமா�க�� ���ய��வ�
�ைறயாெத�றா�. அர�ய� அைம�� ச�ட ��ணய சைப�� ��வாக ேபச
இய�� என�� உ��ய��தா�.

ெமா� �ர�சைனைய வ���வாத அர�ய� �ர�சைனயாக மா��வ�
ந�லத�ல என ேந� க��னா�. இ�� ஆதரவாள�க��� அவ�
ேவ��ேகா�� ெகா��தா�. ஆ�கா�ேக ெப��பா�ைம ம�க� ேப��
ெமா��� ���ய��வ� எ�பேத நா��� ஒ��ைம�� உக�ததாக
இ���� என எ��� ெசா�லலானா�. ஆ��ல��ட���ேதா,
ெப��யெமா��ட���ேதா எ����ெகா�ள தவ�� இ�� வளரா�
என�� அவ� அ�����வ�தா�.

ெமா� �ர�சைன�� ��தைல ேம�ப��த அவ� ��ரவ� 13, 1949
ேநஷன� ெஹரா��� எ��னா�. �ரதம� எ�ற வைக�� அ�லா�
ெமா��ர�சைன�� ஆ�வ��ளவ� எ�ற வைக���, இ�� அர�ய�
ம��� வ���வாத அ�ச�க�� வ����வதா� எ�த ஆ�வமாேன�
எ�றா�. நாக� வ�வ�, ேதைவ�ப�� இட�க�� உ��வ� வ�வ�ைத��
பய�ப��தலா�. இர�ைட�� க�கேவ��� என
வ����தேவ��ய��ைல என ேந� சமாதான�ப��த �ய�றா�.
ஒ�ெவா� �ழ�ைத�� ஆர�ப ப�� அள�� தா�ெமா��க�� ெப�வ�
அவ�ய� எ�றா�.

ெமா� �ர�சைன�� ���ய மன�பா�ைம�ட� நட�க ேவ�டா�
எ�ேற ேந� அ�����வ�தா�. தாரா�� ேபா�றவ�க� ���� வ���
ப�சா�ய ெமா� எ�றன�. க��ெதா��ைம�ட� ப�சா�ய� ெசா�னா�
ஏ�கலா� எ�றா� ேந�.



கா��ர�� ெசய��� ஆக�� 5, 1949� �� ��க�ட ��மான�
இய��ய� . ��பா�ைம ெமா� ம�க� 20 சத� அள��� எ��
இ���றா�கேளா அ�� இ� ெமா���� ஆவண�க� �ைட�க�ெச�வ�
அவ�ய�. அைன����ய அள��� State language ( ேத�ய ெமா� என
பய�ப��த��ைல) இ��கலா�- �ைற�த� 15 ஆ��க��� ஆ��ல�
ெதாடரலா� என அ���மான� இ��த�.

அர�யலைம�� ச�ட ��ணயசைப�� ெச�ட�ப� 1949� ெமா�
��ெமா��க� ���த �வாத� வ�த�. டா�ட� தன� இ��
ஆதரவாள�க�ட� இ���காக ைகெய��� இய�க� நட��னா�. ேச�
ேகா��த தா� ேத�யெமா�ைய இ��/ இ���தா� என ெசா�லாம�
பார� என ெபய��� அைழ�கேவ���- இ���� ��ய வா��ைதக�
எ�� அ� சம���த������ ெபற���� எ�றா�. இ�த� �ழா�
ேத�ய ெமா� மாநா� என ஒ�ைற ஆக�� 6-7 1949� ெட���� ���ன.
ேதவநாக��� சம���த சாய�ெகா�ட இ�� என ��மான� இய��ன�.
அ��த 10 ஆ��க��� ஆ��ல� ெதாடரலா�. ஆ��ல�ைத ��� ��தாக
இ�� �ல� ெவ�ேய��டேவ��� என மாநா��� ேப��ெகா�டன�.
இ���தா�ைய ஏ�ப��ைல எ�றன�.

ஆக�� 11 1949� ேந� அ��� க���� எ��ய க�த��� ேதவநாக�
வ��� இ��ைய ஏ�ப�தா� ெமா���ர�சைன ேவ�பா�கைள
�ைற��� ேபா� உ�ள� என ெத���தா�. இ���� ெப��� ஆதரைவ
இ���தா��� காண��ய��ைல என எ��னா�. இ���தா�, உ��
ஆ�யவ�ைற �ைணெகா�ட இ�� எ�ப� நல�. உ�� என ேபச
ஆர���தா� �ல� எ���க �வ������றன� என ஆ��யாளராக அவ�
எ��ெகா��� �ர�சைனைய �ள�����தா�.

மதரா� ப������� வ�த ேகா��ைகயான அ��த 15 ஆ��க���
ஆ��ல� எ�பைத ேந� ஏ���ெகா�டா�. ராஜா��ட� இ� ����
அ��� ேப�வ� அவ�ய� என ேந� அ��������தா�. அர�ய�
அைம�� வைர����� �வா��க ராஜா�, அ��� க��, அ�ேப�கா�,
டா�ட�, ேக எ� ���, எ� � அ�ய�கா�, அ�� கலா� ஆசா�
இ��தன�. இ���� தாராள வைரயைற�ேகா, இ���தா� ���ேதா
க��� ஏ�க ��வராததா� ஆசா� ெவ�ேய�னா�. ெச�ைன ச�தான�
அர� எ� �ைற எ�றா�. இ�� ஆதர� �� நாக� எ��ைற எ�ற�.

எ� � அ�ய�கா��� ேந� க�த� எ��னா�. �ற������� எ�
���� ேதைவய�ற ச��ைசக� நட�பைத கவைல�ட� பா��பதாக��
ச�வேதச வ�வான இ��ய எ��ைற என அைழ�ப�� எ�த பல�ன��
ேவ��ய��ைல என ேந� அ�����னா�. (it was right to use the phrase “the
international form of Indian numerals”.)



ெமா� ���த ச��ைசக�� உட�பா� உ�வா�க ��� அ�ய�கா�
பா��லா எ�ற வைக�� ெச�ட�ப� 12 1949� ெமா��ெகா�ைக
��ெமா��கைள ைவ�தன�. �யாயமான க��ெதா��ைமைய எ��யதாக
அ�ய�கா� ெத������தா�.

பல சமரச�க�ட� ��ெமா��க� எ�ட�ப�டன. ச�வேதச
எ��ைற�ட� நாக� எ��ைற, ெத� இ��யா��காக அவ�யெம�றா�
15 வ�ட�க� கட�� ஆ��ல� எ�பைத நாடா�ம�ற� ��ெவ��கலா�,
5 ஆ��க��� ஒ��ைற ெமா� க�ஷ�, அத� ப���ைரக�
நாடா�ம�ற ஒ��த�ட� �ைறேவ�ற� ேபா�ற பல ��ெமா��க�
தர�ப�டன.

இ��ைய அ�வ� ெமா� எ�றன�. ேத�ய ெமா� எ��ற பத��ைல.
உ�ச��ம�ற, ��ம�ற ெமா�யாக ஆ��ல� எ�றன�. இ���காக உர���
�ர�ெகா��ேதா� இைத ெப�தா�க ��ய��ைல. எ � � ���ண����
ரா� எ�பா� ’இ�� வ�டாரெமா�தா� - த��, ெத���, கனடா,
மைலயாள�, ெப�கா�, �ஜரா�� ேபா�றவ�ைற�� ேத�யெமா� என
ெசா�லேவ��� எ�றா�.

ப��� ல��கா�� ைம�ரா இ���� ப�லாக சம���தேம ேத�ய
ெமா�யா�க�படலா� . இ�� க�ப� எ�ைம எ�றா� சம���த��
எ�ைமதா�. அைத�� Schedule of Indian languages� ெகா��வர�ேகா�னா�.
உ����� ேபா�� எ���லாம� அ� இ�� லா�ைய �ம���ேத அைத
அவ� வ�����யதாக ெத��ற�.

அ��கலா� இ���தா�ேய ச�யான�. வடஇ��யா�� ெமா�கைள
த��ய�த�ைம அத�� இ���ற�. அ�� இ���� உ��� இ����றன.
அைன�ைத�� உ�வா��� இ���தா�ேய �ற�த� எ�றா�.

�ரா�� அ�ேதா� ஆ��ல� ெச���� ேச��க�படாத�
ெவ���ண�வா�தா� எ�றா�. அவ� ேராம� வ�வ�வ��� ��ய இ��
அைமய��� எ�றா�. மதரா� ��பராய�� ஆ��ல�� ெச����
இட�ெபறேவ��� எ�றா�. டா�ட� இ���� எ��ைற, அத��
ெரஃபர�ட� எ�றைத �யாமா�ரசா� �ட ஏ�க��ைல. ல��கா��
ைம�ரா, தா�, எ� � கா���, ���ணசா� பார�, ��காபா�, ��பராய�
ஆ�ேயா� இ���தா�ேய ேமலான� எ�றன�.

அ�ேபதகா� ெமா�வா� மாகாண� ேகா�பா�ைட அ��க����
அேதேவைள��, இ��யா�� ஒ��ைம��� ப�க� ஏ�படாம��
பா����ெகா�ளேவ��� எ�றா�. “ெமா� அ��பைட�� மாகாண�கைள
மா��யைம��� ேகா��ைகைய ஏ���ெகா��� அேத சமய�, ஒ�ெவா�
மாகாண��� அ�கார��வ ெமா���, ம��ய ச��கா�� அ�கார��வ
ெமா��� ஒேர மா�� இ��பத�� அர�ய� ச�ட�ப� ஏ�பா�



ெச�யேவ���. ெமா�வா� மாகாண�க��கான ேகா��ைகைய இ�த
அ��பைட�� ம��ேம நா� ஏ��� ெகா�ள� தயாரா����ேற�”

" ஒ� மாகாண��� ெமா�, ம��ய அரசா�க��� அ�கார��வ
ெமா������ மா�ப������ சமய��� அ�த ெமா�ைய� �����ட
மாகாண��� அ�கார��வ ெமா�யாக ஆ��வைத நா� வ�ைமயாக
ஆ�ேச���ேற�"

" ெமா�வா� மாகாண�����, ஒ� மாகாண��� ெமா����
எ�தைகய ச���த�� இ�ைல எ�பேத எ� க���. ெமா�வா�
மாகாண�க� எ�ற ஏ�பா���, த���க��யாதப� ெமா��� ஒ� ப��
உ��. ஆனா� மாகாண�ைத அைம�ப�ட� எ�ைலகைள
வைரய��ப�ட�, அத� ப�� �������ற�.."

“… மாகாண��� ப�பா�� ஒ��ைம ஏ�கனேவ �ல� வ��ற�;
ெபா�வான வரலா�� மர�, ச�க� பழ�க வழ�க�க�� ெபா� உண��
ேபா�ற ெமா� அ�லாத இதர பல அ�ச�களா�� அத�� உ���ட�
அ��க ����. ஒ� மாகாண��� ஏ�கனேவ �ல����க���ய
ப�பா�� ஒ��ைமைய� கா��� ேப�வத��, அ�கார ெசய�பா�க��
மாகாண ெமா�ைய� பய�ப��தேவ��� எ�ற ேதைவ��ைல. ஒ�
மகாரா��ர� ேவ� ெமா� ேப�னா� அவ� மகாரா���யனாக
இ��கமா�டா� எ�ற அ�ச� மாகாணவா�க��� இ�ைல.” அேதேபா�
த�ழ�, ஆ��ர�, வ�கா����.. என அைத அ�ேபதகா� �����
ெசா��றா�.

ெமா�வா� மாகாண� ஆப���ைல- ஆனா� அ�கார��வ ெமா��ட�
எ�ப� ஆப�தான� என அ�ேப�க� எ�ச��தா�.

" அ�கார��வம�ற ெமா�ைய அ�கார��வ ெமா�
கலா�சார��ைற����� அக��வ�� ெவ��ெப�வ� �க ந�ைமேய
ஆ��. அ�த �ய���� அ� ேதா���ேபானா�� ெப�� ���
ேந����டா�…. இ�ேபா� ஆ��ல�ைத அ�கார��வ ெமா�யாக��,
மாகாணெமா�ைய அ�கார��வம�ற ெமா�யாக�� ெகா�����ேறா�.
இ�த �ைலைமைய� கா���� அ� ச��கெவா�ணாதத�ல. ஒேரெயா�
���யாச� யாெத��, அ�கார��வ ெமா� ஆ��லமாக இ��கா�,
ேவெறா� ெமா�யாக இ����. ( 1948 ெமா�வா� மாகாண�
ெபா��பா�ைம� ����� அ��த அ�ேபதக� அ��ைக)

அர�ைய ��ணயசைப�� ெமா� �ர�சைன���தா� 300 ���த�க�
எ��ற அ�க அள� ���த�க� ெகா��க�ப�டன. ேந��� ப��க�
பா�ைவ எ�பதாேல உ���� ெச����� இட� ெபற���த� எ�ப�
ெபா�வாக ஏ�க�ப�ட க���. ெமா� எ�த அள��� ஒ��ைம�கான
கார�யாக இ���றேதா அ�த அள��� அ� ேவ��ைம உ�வா���



கார�யாக�� இ���ற� எ�பைத கவனமாக ����ெகா�ளேவ���
எ�றா� ேந�.

இ�� அ�கார��வ அ�வ� ெமா� எ�பைத அர�ய� ச�ட� ஏ�ற�.
இ��ய�லாத ப���� 15 ஆ��க� “grace period” உ�� ெச�ய�ப�ட�.
ம��ய அர�ட� ஆ��ல� வ�ேய ெதாட��ெகா�ள வ�வைக
ெச�ய�ப�ட�.. இ��- ேதவநாக� வ�வ�வ�- ச�வேதச �ைற�� எ�
�ைற எ�பைத ஏ�றன�.

" 343 1. ேதவநாக� வ�வ����ள இ��, ஒ��ய�� அர� அ�வ�
ெமா�யாக இ����. ஒ��ய�� அர� அ�வ� ேநா�க�க��காக�
பய�ப��த�படேவ��ய எ�க�� வ�வ�, இ��ய எ�க��
ப�னா�� வ�வமாக இ����.

2. எ� எ�வா� இ�����, இ�த அரசைம���
ெதாட�க�ைல����� ப�ைன�� ஆ��� காலஅள��� ஆ��ல
ெமா�ேய, இ�த அரசைம��� ெதாட�க�ைலைய ஒ�� ���
பய�ப��த�ப�டவா� ஒ��ய�� அர� அ�வ� ேநா�க�க�
அைன����� ெதாட��� பய�ப��த�ப�� வ��.

வர��ைரயாக: ேம�ெசா�ன கால அள��ேபா�, ஒ��ய�� அர�அ�வ�
ேநா�க�க�� எத��� ஆ��ல ெமா�ேயா���ட இ�� ெமா�ைய��,
இ��ய எ�க�� ப�னா�� வ�வ�ேதா���ட, அ�த எ�க��
ேதவநாக� வ�வ�ைத�� பய�ப���வத��, ��யர��தைலவ�
ஆைண��வ� அ�காரம��கலா�.

3. இ�த உ���� எ� எ�வா������, ேம�ெசா�ன ப�ைன��
ஆ��� காலஅள���� ����, நாடா�ம�ற� ச�ட��னா� அ�த�
ச�ட��� ����ைர�க�ப�� ேநா�க�க��காக

அ. ஆ��ல ெமா��ைன அ�ல�

ஆ. எ�க�� ேதவநாக� வ�வ��ைன� பய�ப���வத�� வைக
ெச�யலா�

ெமா�வ� மா�ல க��ைத கா��ர� 1928ேலேய
ெத��ப������த�. ’If a province has to educate itself and do its daily work through
the medium of its own language, it must necessarily be a linguistic area."

1952� ெபா�� �ராம� ெத��� ம�க��கான ஆ��ரா ேக��
உ�ணாேநா����� அ�ேடாப� 20, 1952� �யாக மரண��றா�. �ச�ப� 18,
1952� ேந��� கா�ன� �� ெமா�வா� மா�ல ஒ��தைல த�த�.
இ��யா�� ெபடர� த�ைம�� பா����லாத ெமா�வா� மா�ல�க�



அைமவ�� தவ��ைல எ�ற க��� வ��ெப�ற�. இத�காக ைசய� பாச�
அ�, எ� எ� ����, ேக எ� ப��க� க���ைய அர� அைம�த�.
க����� தன� அ��ைகைய ெச�ட�ப� 30, 1955� த�த�. ேந� ெமா�வ�
மகாரா��ரா அைமவ�� உட�ப�டா�.

த�ழக� சா��� 1956� "English should continue to be the official language of the
Union and the language for communication between the Union and the State Governments and
between one State Government and another’. என�ேகா� ராஜா�, ெப�யா�, அ�ணா
உ���� ைகெய����� அ���ன�.

டா�ட� ஜா�� ஹூைச� தைலைம�� ��யர��தைலவ�ட� ��ரவ�
15, 1954� ெமேமார�ட� ஒ�� ெகா��க�ப�ட�. அ�� 27 ல�ச�
ைகெய����க� ெபற�ப����த�. அர�ய� ச�ட���� 347� ப� “a
substantial proportion” ம�க� ெதாைக மா�ல� ஒ��� ேகா�னா�
அ�ெமா�ைய�� அ�வ�ெமா�யா�க அவ�க� ேகா�ன�. அ��கலா��
இத��� ேந��� நடவ��ைகைய வ�����னா�. மா�� 12, 1954� இத��
ப�� அ��த ேந� அர�ய� ம��� அர�ய� ச�ட ெந��க�க� ����
அ��வதாக ெத���தா�. மா�ல�க� �ற�க��தா� �ர�சைனக� எழலா�
என அவ� எ��னா�.

இ�லா�ய�க� த�க��காக நாடா�ம�ற��� �ர�ெகா��க எவ��
இ�ைல என வ��த��� இ��பைத நா� உணரேவ��� என ேந�
லா�பக���� ஜனவ� 7, 1957� க�தமாக எ��னா�. இத�� பல உள�ய�
ெந��க�க� காரணமாக இ��கலா�. ���ய கார�யாக உ�� �ர�சைன
இ���ற� என ேந� த� மன� �ற�� அ�� ��������தா�. �கா�,
உ�தர�ரேதச �ைலைமக� அவைர இ�வா� எ�த ெச�தன.
கா��ர����� த���ேபா� அவ�க� க����� க�� ேபா�றவ�ைற
நா�� �ழைல�� அவ� ��������தா�.

அ��� நட�த உ�� மாநா��� (��ரவ� 1958) கல��ெகா�� ேந�
உைரயா��னா�. ெமா�வள� ெகா�ட ம�க� வா��ட� இர�டற கல�த
ெமா� �ழா�. ஒ� ெமா�ைய ெவ��� ஒ����தா� இ�ெனா� ெமா�
வளரேவ��� எ��ற பா�ைவ தவறான�. அரேச ஒ� ெமா�ைய
வள��ப�- ஒ���வ� எ�பைத எ�ண��டா�. அர�ய� ச�ட� 14
ெமா�க�� உ���� ஒ�� எ�பைத ஏ���ள�. எனேவ இ�ெமா�கைள
ஒ���வ� எ�ப� எழ��ைல எ�ற வைக�� அவர� உைர அைம�த�.

ேந� அவ�க� 1963 �தேல அ�வ�ெமா� ச�ட� ���த
நடவ��ைகக�� கவன� ெச���னா�.

THE OFFICIAL LANGUAGES ACT, 1963



Section 3. Continuance of English language for official purposes of the Union and for use
in Parliament. 1[3. Continuance of English language for official purposes of the Union and for
use in Parliament.— (1) Notwithstanding the expiration of the period of fifteen years from the
commencement of the Constitution, the English language may, as from the appointed day,
continue to be used, in addition to Hindi,—

a. for all the official purposes of the Union for which it was being used immediately before
that day; and

b. for the transaction of business in Parliament:

ஆ��ல� ெதாட�� எ�ப� இ�ச�ட�ப� ���� உ��யான�.

ஆ��ல���� 15 ஆ��க� எ�ப� ஜனவ� 26, 1965� ���ற�
எ�பைத அ��� "இ��லா�’ இ���� ���ய��வ� என வ����த
�வ��ய�. ெமாரா��, ந�தா ேபா�றவ�க�ட� �ரதமராக இ��த
லா�பக��� இ���� அவ�ய�ைத உணரேவ��� எ�றா�. இ�த
ெவ�ைமைய உண��த அ�ணா அவ�க� லா�பக���� க�த� எ��னா�.
��யர� �ன�ழாைவ � � க க���� �ற�பாக ெகா�டாட �ைழ�ற�.
ேதைவ��லாத அ����களா� �ைலைம ேமாசமா��ட��டா� எ�ப�
அ�ணா�� ேவ��ேகா�.

இ�� ஏகா�ப��ய எ���� �ழ�க�க�ட� “Hindi never, English ever!”,
மாணவ�க� ேபாரா�ட� எ��த�. �����த� உ�பட ேபாரா�ட���
60��� ேம�ப�ட உ��க� ப�யா�ன. எ���ைனயாக இ����
ஏகா�ப��ய� என இ��லா� ேபாரா�ட�கைள உ�வா��ய�.

�ரதம� ேந��� உ��ெமா� ெதாட�� என லா�பக��
அ����கைள ெவ���டா�. மா�ல�க� த�க� ெமா�ைய
பய�ப���த�, மா�ல�க� ம���� ஆ��ல� ெதாட�� ெமா�யாக
இ��த�, இ�� ேபசாத மா�ல�க� ம��ய அர�ட� ஆ��ல வ���
ெதாட��, ஐ ஏ எ� ேத��க� ஆ��ல வ��� �ட��� ேபா�றைவ
அ����� சாரமாக இ��த�.

`First, every State will have complete and unfettered freedom to continue to transact its
own business in the language of its own choice, which may be the regional language or English.

Second, communications from one State to another will either be in English or will be
accompanied by an authentic English translation.

Third, the non-Hindi States will be free to correspond with the Central Government in
English and no change will be made in this arrangement without the consent of the non-Hindi
States.



Fourth, in the transaction of business at the Central level English will continue to be
used’.

Fifth assurance — that the All India Civil Services Examination would continue to be
conducted in English rather than in the medium of Hindi alone.

இ��ெமா� ேபசாத மா�ல�க�� இ�� ������ எ�ராக
காவலனாக இ��வைர ேந��� உ��ெமா�ேய ���ற� எ�ப��
இ�ேவ� க����க� �லவ ��யா�. ஜனச��� இ�ைறய �கமான பா ஜ
க �ட இ�த ‘ல��மண� ேகா�ைட’ இ�வைர தா���ட ��ய��ைல.
ேந��� இ�த ப�க����� இ�� ���ைப எ���ேபா� ந��
பாரா�டேவ���.
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http://www.pattabiwrites.in/
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����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:

����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ���
ெகா�ள���ய பல க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook,
Android Tablets ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய
க��க�� ம��� த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன.
எனேவ ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.

ஆ��ல����ள ����தக�க�:

ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க�
ெப���றன. அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க��
இ��பதா�, அவ�ைற ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா�
ப����டலா�.

த����ள ����தக�க�:

த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த���
����தக�கைள ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ��
ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர வழ����ள த�� ����தக�க�
அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா� இைவ �க�� பைழய
��தக�க�.

ச�ப��ய ��தக�க� ஏ�� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.

ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?

அேமசா� ���� க���� த�� ஆதர� த�த �ற�, த��
����க� அ�ேக ��பைன��� �ைட���றன. ஆனா� அவ�ைற நா�
ப��ற�க இயலா�. ேவ� யா���� ப�ர இயலா�.

ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய
�க��கைள� ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�.
அைவ இல��ய�, �ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�,
�ைக�பட�கைல, வ�க� ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ�
தைல��க�� �� அைம��றன.



நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள
உ�வா�க உ�ேளா�.

அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ��
உ�ம��� �� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த�
��தக�ைத எ��ய �ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக�
பா�கா�க�ப���றன. அேத ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா�
ேவ��மானா��, யா��� ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த��
����தக�கைள இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.

த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா��
ப��கைள எ��கலாமா?

�டா�.

ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள�
ெப������. ஒ� வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா�
ேவ��மானா�� பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம
அதைன நா� பய�ப��த ����.

அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள
ம��ேம நா� பய�ப��த ����.

அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.

ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள���
வைல�ப��கைள� ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள
“Creative Commons” உ�ம��� �� ெவ��ட�ேகா� நா� நம�
ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர� பைட��க� அைன���
அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� நா�
அ��க ேவ���.

ெபா�வாக ����� ப��கைள  உ�வா��ேவா��� அவ�கள�
ப��க�  �ைறய வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண�
இ����. நா� அவ�கள� பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக
வழ��வத��  நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய
��தக�க� ப��பத��� �ைட���



வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட
அவ�க�ைடய பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா�
நா�க� வாசக�க�� �ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய
வைல�ப��கைள ஒ�றாக இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக
உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�. ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட
��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�”-�� ஏ�ற
வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.

FREETAMILEBOOKS.COM

இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க�
காண�ப��.

PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள
இலவசமாக� ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.

அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.

இ�� ��க� ப�க��க �������களா? 

��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOffice/MS Office ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.

அ�வள�தா�!

ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:

1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள
“Creative Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச�
அ���த�

2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�

3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான
����தக�கைள நம� வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�



���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��. 

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?

யா���ைல.

இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற
ஒ� வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader
ஏ���ெகா��� வ�வைம��� அைம��.

இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ���
எ�ன லாப�?

ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ�
ப�ைவ��  எ���தர�ேபாவ��ைல.

ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா�
நா� ����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.

அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன���
இலவசமாகேவ �ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக�
ெதா��� ebook reader ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த��
ேவைலைய இ�த� ��ட� ெச��ற�.

த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற
க��கைள நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல
வா��பாக அைம��.

நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த���
உ�ளதா?

உ�ள�.

��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன
அ�ம����றன.

1. http://www.vinavu.com

mailto:freetamilebooksteam@gmail.com
http://www.vinavu.com/


2. http://www.badriseshadri.in 

3. http://maattru.com 

4. http://www.kaniyam.com 

5. http://blog.ravidreams.net 

எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� CREATIVE COMMONS உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?

இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.

�வ�க�

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம (வைலதள��� ெபய�).

த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம���
ப�ேவ� ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.

இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ��
வைலதள���, ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக��
�� ேசக��பத�கான ஒ� ��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�. 

இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS ேபா�றவ���
ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support ெச���
odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.

இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள ெபற
�����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க� உலகள�� இ����
வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.

எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள  �ர�ெய��பத���
அவ�ைற ����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய
ேவ���ேறா�.

இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக
உ�க�� ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��.
ேம�� இைவ “Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா�
ெவ��ட�ப�� எ�� உ��ைய�� அ���ேறா�.

http://creativecommons.org/licenses/ 

http://www.badriseshadri.in/
http://maattru.com/
http://www.kaniyam.com/
http://blog.ravidreams.net/
http://www.freetamilebooks.com/
http://creativecommons.org/licenses/


��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.

e-mail : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM 
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks 

G plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948 

 

ந��.

���

ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.

���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலFREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM எ�� �கவ���
அ��� ைவ��க�. 

ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச���
எ�ன ெச�வ�?

அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட
ேவ���.

ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக�
தயா���� எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ����
���� ெதா�தர� ெச�ய� �டா�.

அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள
ேநா�� நம� �ய��ைய� ெதாடர ேவ���.

 

����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?

ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண���
ப��க� காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல�
வைக�ப��த� படாமேலா இ����. 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948


நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான
தைல����� வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா�
வைக�ப��த�ப�� ����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட
த��த�ேய ����� ெகா��கலா�. 

த���க ேவ��யைவக� யாைவ?

இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ����
வைகயான ப��க� த���க�பட ேவ���. 

எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?

��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�. 

EMAIL : FREETAMILEBOOKSTEAM@GMAIL.COM  

Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks  

Google Plus: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948  

இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?

�� – http://freetamilebooks.com/meet-the-team/ 

 

SUPPORTED BY

க�ய� அற�க�டைள http://kaniyam.com/foundation  

 

https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
http://freetamilebooks.com/meet-the-team/
http://kaniyam.com/foundation


க�ய� அற�க�டைள

 

ெதாைல ேநா�� – Vision

த�� ெமா� ம��� இன����க� சா��த ெம��க�வள�க�,
க��க� ம��� அ���ெதா��க�, அைனவ����  க�ட�ற அ��க���
�ைட��� �ழ�

ப� இல��  – Mission

அ��ய� ம��� ச�க� ெபா�ளாதார வள����� ஒ�ப, த��
ெமா��� பய�பா� வள�வைத உ���ப���வ��, அைன�� அ���
ெதா��க��, வள�க�� க�ட�ற அ��க��� அைனவ����
�ைட�க�ெச�த��.

 

த�ேபாைதய ெசய�க�

க�ய� ���த� – http://kaniyam.com

��ேய��� காம�� உ�ைம�� இலவச த�� ����க� –
http://FreeTamilEbooks.com

 

http://kaniyam.com/
http://freetamilebooks.com/


க�ட�ற ெம�ெபா��க�

உைர ஒ� மா�� –  Text to Speech

எ���ண� – Optical Character Recognition

����ல���கான எ���ண�

����க� ���� க���� அ���த� – Send2Kindle

������யா��கான �� க��க�

����க� உ�வா��� க��

உைர ஒ� மா�� – இைணய ெசய�

ச�க இல��ய� – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஆ��ரா�� ெசய�

FreeTamilEbooks – ஐஒஎ� ெசய�

WikisourceEbooksReportஇ��ய ெமா�க��ககான ����ல� ����க�
ப��ற�க� ப��ய�

FreeTamilEbooks.com – Download counter ����க� ப��ற�க� ப��ய�

 

அ��த ��ட�க�/ெம�ெபா��க�

 

��� �ல��� உ�ள ����கைள ப��ேநர/�� ேநர�
ப�யாள�க� �ல� �ைர�� �ைழ ����த�

�� ேநர �ரலைர ப�யம��� ப�ேவ� க�ட�ற ெம�ெபா��க�
உ�வா��த�

த�� NLP �கான ப���� ப�டைறக� நட��த�

க�ய� வாசக� வ�ட� உ�வா��த�



க�ட�ற ெம�ெபா��க�, ��ேய��� காம�� உ�ைம�� வள�கைள
உ�வா��பவ�கைள� க�ட��� ஊ����த�

க�ய� இத�� அ�க ப�க��பாள�கைள உ�வா��த�, ப���
அ��த�

���லா�க���� ஒ� இைணயதள ெசய�

எ���ண��� ஒ� இைணயதள ெசய�

த�� ஒ�ேயாைடக� உ�வா�� ெவ���த�

http://OpenStreetMap.org � உ�ள இட�, ெத�, ஊ� ெபய�கைள த�ழா�க�
ெச�த�

த��நா� ��வைத�� http://OpenStreetMap.org � வைரத�

�ழ�ைத� கைதகைள ஒ� வ��� வழ��த�

http://Ta.wiktionary.org ஐ ஒ���ப��� API �� ேதாதாக மா��த�

http://Ta.wiktionary.org �காக ஒ��ப�� ெச��� ெசய� உ�வா��த�

த�� எ���� �ைழ����� உ�வா��த�

த�� ேவ��ெசா� கா�� க�� உ�வா��த�

எ�லா http://FreeTamilEbooks.com ����கைள�� Google Play Books,
GoodReads.com � ஏ��த�

த�� த�ட�� க�க இைணய ெசய� உ�வா��த�

த�� எ�த�� ப��க�� க�ற இைணய ெசய� உ�வா��த� (
aamozish.com/Course_preface ேபால)

 

ேம�க�ட ��ட�க�, ெம�ெபா��கைள உ�வா�� ெசய�ப��த
உ�க� அைனவ�� ஆதர�� ேதைவ. உ�களா� எ�வாேற�� ப�க��க
இய�� எ�� உ�க� �வர�கைள  kaniyamfoundation@gmail.com ��
��ன�ச� அ����க�.

 

http://openstreetmap.org/
http://openstreetmap.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://ta.wiktionary.org/
http://freetamilebooks.com/
mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


ெவ��பைட�த�ைம

க�ய� அற�க�டைள�� ெசய�க�, ��ட�க�, ெம�ெபா��க�
யா�� அைனவ���� ெபா�வானதாக��, 100%
ெவ��பைட�த�ைம�ட�� இ����.இ�த இைண��� ெசய�கைள��,
இ�த இைண��� மாத அ��ைக, வர� ெசல� �வர�க�ட�� காணலா�.

க�ய� அற�க�டைள�� உ�வா�க�ப�� ெம�ெபா��க� யா��
க�ட�ற ெம�ெபா��களாக �ல �ர�ட�, GNU GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla
ஆ�ய உ�ைமக�� ஒ�றாக ெவ��ட�ப��. உ�வா�க�ப�� �ற
வள�க�, �ைக�பட�க�, ஒ��ேகா��க�, காெணா�க�, ����க�,
க��ைரக� யா�� யாவ�� ப���, பய�ப���� வைக�� ��ேய���
காம�� உ�ைம�� இ����.



ந�ெகாைட

உ�க� ந�ெகாைடக� த���கான க�ட�ற வள�கைள உ�வா���
ெசய�கைள �ற�த வைக�� �ைர�� ெச�ய ஊ������.

��வ�� வ��� கண��� உ�க� ந�ெகாைடகைள அ���, உடேன
�வர�கைள kaniyamfoundation@gmail.com �� ��ன�ச� அ����க�. 

Kaniyam Foundation
Account Number : 606 1010 100 502 79

Union Bank Of India
West Tambaram, Chennai

IFSC – UBIN0560618
Account Type : Current Account

 

UPI ெசய�க��கான QR Code

mailto:kaniyamfoundation@gmail.com


 

����: �ல UPI ெசய�க�� இ�த QR Code ேவைல ெச�யாம�
ேபாகலா�. அ�சமய� ேமேல உ�ள வ��� கண�� எ�, IFSC code ஐ
பய�ப��த��.

Note: Sometimes UPI does not work properly, in that case kindly use Account number
and IFSC code for internet banking.
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